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10 (dez) - Língua Portuguesa,

(quatro) - Literatura,04

(dez) - Língua Estrangeira,10

(nove) - Atualidades,09

(nove) - História,09

(oito) - Geografia.08

INSTRUÇÕES
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões em forma de teste de
múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada uma, e uma
proposta de . As questões objetivas estão distribuídas daredação
seguinte forma:

Das alternativas apresentadas, somente 1 (uma) é válida, devendo o
candidato assinalar, no cartão de respostas, aquela que julgar
correta.

Atenção para o preenchimento das de número .questões 15 a 24
Elas devem ser respondidas no idioma , deINGLÊS ESPANHOLOU
acordo com a sua opção indicada na ficha de inscrição.

Para realizar a prova mantenha sobre a carteira a Cédula de
Identidade original, lápis preto, caneta (azul ou preta), borracha e
régua.

Mantenha no chão celular e outros aparelhos eletrônicos desligados
dentro do saco plástico designado para esse fim. Bolsa e demais
materiais devem permanecer no chão durante o exame.

Não é permitido usar boné, relógio com calculadora ou qualquer tipo
de aparelho eletrônico, nem trazer consigo arma, mesmo para
aqueles que possuem porte.

A duração da prova corresponde a 4 (quatro) horas e o tempo de
permanência mínima em sala é de 2h30 (duas horas e trinta
minutos) a partir de seu início.

Bom trabalho!

Faculdade de
Direito de Franca
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Inteligência é manter portas abertas
Suzana Herculano-Houzel

Folha de S.Paulo 14/10/2014

O texto tem o propósito comunicativo de

(A) discutir sobre temática ligada a jornalismo investigativo.

(B) informar sobre assunto de relevância política.

(C) apresentar divergentes opiniões sobre assunto de natureza jurídica.

(D) elucidar aspectos de assunto de natureza científica.

(E) organizar a busca pelas origens cerebrais da inteligência.

Questão 1

Uma das primeiras coisas que aprendemos em
ciência é que, para abordar um problema, é
primeiro preciso defini-lo. Encontrar as origens
cerebrais da inteligência ou entender como ela se
compara entre pessoas ou espécies animais
diferentes, portanto, exige primeiro definir o que é
inteligência.

O problema é antigo, mas ainda elusivo. O
psicólogo Francis Galton foi supostamente o
primeiro a propor, no século 19, medir a
inteligência de indivíduos para estudar sua
hereditariedade (e usá-la para fins de eugenia,
termo, aliás, cunhado por ele). Mas uma medida
útil foi criada somente em 1904, pelo estatístico
Charles Spearman, e chamada de "fator g" em
referência a inteligência "geral": algo que
influencia o desempenho em habilidades mentais
diversas.

Mas o que é a capacidade que o fator g mede?
Por muito tempo me atraiu a definição abrangente
de que inteligência é a capacidade de usar
informações para resolver problemas. Mas
recentemente um físico e matemático fez uma
descoberta potencialmente transformadora.

Alex Wissner-Gross, pesquisador de Harvard
e do MIT, resolveu fazer aquela coisa que físicos
gostam de fazer: buscar uma equação única que
explicasse a inteligência. E conseguiu. Sua
palestra no site ted.com explicando a descoberta

pode não ser a mais impressionante ou polida –
mas faz pensar, e muito.

A equação geral para a inteligência, que ele
trata como uma força dinâmica, consiste em
apenas seis letras ou símbolos que se traduzem
em uma frase simples: inteligência é a capacidade
de maximizar opções futuras. Decisões
inteligentes, portanto, são aquelas que, ao
contrário de fechar portas, mantêm portas abertas
para outras decisões no futuro.

As implicações são gigantescas. Por um lado,
a equação produz comportamento inteligente
até mesmo nos programas mais simples. Por
outro, ela prediz que animais inteligentes são
aqueles capazes de formular mentalmente
estados futuros possíveis e então decidir pelo
caminho que mantém mais opções abertas. Um
hipocampo, que permite usar memórias recentes
para projetar estados futuros, talvez seja assim
fundamental para a inteligência – além do mais
óbvio, algo que atue como um córtex pré-frontal
que represente objetivos e selecione entre
alternativas.

Se decisões inteligentes são aquelas que
maximizam alternativas, para mim é inevitável
pensar então no que é ciência inteligente: não
aquela que resolve detalhes e fecha portas, mas a
que abre novas questões e possibilidades.
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(A) traduzir em uma simples frase a definição de inteligência.

(B) saber dar oportunidade e não impedir chances.

(C) tirar a chance de manifestar opinião.

(D) saber maximizar problemas.

(E) interromper ou impedir todas as chances.

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

(A) fácil.

(B) claro.

(C) impreciso.

(D) hábil.

(E) inteligível.

(A) à antiguidade do próprio problema.

(B) ao cuidado requerido com a medida útil criada por Spearman.

(C) à hereditariedade da inteligência.

(D) à definição de inteligência.

(E) ao termo eugenia, cunhado por Galton.

(A) em discordância.

(B) em contrapartida.

(C) a respeito.

(D) às avessas.

(E) a propósito.

Da linguagem figurada presente no título da matéria decorre o efeito de sentido de que inteligência é

A palavra “elusivo”, empregada no segundo parágrafo, caracteriza o problema como ainda

O problema mencionado, no segundo parágrafo, diz respeito

Ainda no segundo parágrafo, a palavra “aliás” pode ser substituída por



5Faculdade de Direito de Franca Processo Seletivo 2015

Questão 11

Para o físico Alex Wissner-Gross, inteligência é a

(A) possibilidade de definir com precisão o que se
pretende realizar.

(B) capacidade de maximizar opções futuras.

(C) destreza de operacionalizar problemas já
resolvidos.

(D) simplificação de ideias sobre ações futuras.

(E) facilitação de problemas para maximizar seus
resultados.

No último parágrafo, os dois-pontos têm a função de

(A) contestar o conceito de ciência inteligente
apresentado pelos físicos.

(B) maximizar o conceito de inteligência para
resolução de detalhes.

(C) apresentar o posicionamento da Francis Galton
diante de sua proposta de medir a inteligência.

(D) esclarecer o conceito de inteligência, proposto
por Alex Wissner-Gross.

(E) anunciar o que a autora entende por ciência
inteligente.

“ Sua palestra no site ted.com explicando a
descoberta pode não ser a mais impressionante ou
polida – mas faz pensar, e muito.” [quarto parágrafo]

O pronome possessivo evidenciado refere-se

(A) ao site.

(B) à palestra.

(C) à inteligência.

(D) ao pesquisador de Harvard.

(E) à autora do texto.

Os elementos de conexão destacados no penúltimo
parágrafo do texto manifestam, respectivamente, as
relações de sentido de

(A) comparação, ilusão e dúvida.

(B) adição, dúvida, conclusão.

(C) inclusão, dúvida e adição.

(D) comparação, adição e inclusão.

(E) adição, dúvida e comparação.

No sexto parágrafo, os conectores “por um lado” e
“por outro” introduzem

(A) aspectos diferentes envolvidos na equação geral
para a inteligência.

(B) as diferentes implicações da inteligência em
relação às opções futuras.

(C) o envolvimento com equações traduzidas em uma
simples frase.

(D) o comprometimento para tomada de decisões
inteligentes.

(E) as gigantescas implicações decorrentes da
divergência de opiniões.

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Luiz Galvão é personagem do romance de JoséTil,
de Alencar. Dele é correto afirmar queNÃO

(A) tinha um segredo em sua vida, talvez uma falta e
o ocultava de todos, mas especialmente da mulher.

(B) era pai de Berta, nascida de Besita, uma ex-
namorada abandonada por ele por ser pobre, a quem
acaba covardemente violentando.

(C) torna-se assassino de Ribeiro, um desafeto que o
perseguia e que tinha capangas contratados para
matá-lo.

(D) casa-se com uma mulher rica e feia e, com o dote
recebido, torna-se respeitável fazendeiro na zona
rural de São Paulo.

(E) é objeto de vingança de Ribeiro que trama
desaparecer com ele e tomar o seu lugar, como
outrora Galvão fizera com ele.
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A um crítico

Meu caro crítico,

Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha
cinquenta anos, acrescentei: “Já se vai sentindo que
o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros
dias.” Talvez aches esta frase incompreensível,
sabendo-se o meu estado atual; mas eu chamo a tua
atenção para a sutileza daquele pensamento. O que
eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do
que quando comecei o livro. A morte não envelhece.
Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da
minha vida experimento a sensação correspondente.
Valha-me Deus! É preciso explicar tudo.

O texto acima constitui um capítulo inteiro da obra
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado
de Assis. Considerando seu conteúdo e o todo do
romance, é correto afirmar que o texto

(A) apresenta linguagem com função
dominantemente metalinguística, já que o narrador
retoma uma afirmação anterior e a explicita para
melhor entendimento do leitor.

(B) apresenta um narrador que se dirige à crítica,
estabelecendo um diálogo com ela, em procedimento
narrativo excepcional, já que evita se relacionar com
o leitor ao longo da obra.

(C) emprega a técnica do capítulo curto, fugindo ao
estilo narrativo da obra que se faz regularmente com
capítulos longos e enfadonhos.

(D) alude à condição de defunto autor para justificar
os tropeços de seu texto e o descompasso com a
realidade.

(E) marca-se por linguagem puramente referencial já
que o narrador transmite um conhecimento linguístico
a partir de um contexto existencial.

Questão 14

Questão 13

Questão 12

Na obra , de CarlosSentimento do Mundo
Drummond de Andrade, há uma variedade de temas
voltados para a análise do contexto social e político e
da condição humana. Assim, indique a alternativa que
contém poema que trata dominantemente da questão
da liberdade e da opressão.

(A) , que também desenvolve oDentaduras Duplas
tema do envelhecer e a investigação irônica da
passagem do tempo e de seus efeitos no indivíduo.

(B) que tambémLembrança do mundo antigo,
metaforiza o tempo e o espaço como elementos
simbólicos de uma felicidade perdida.

(C) que se constrói em ritmo deBolero de Ravel,
dança, envolvendo a alma e o corpo em espiral de
desejo e melancolia.

(D) , que apresentaA noite dissolve os homens
internamente uma oposição temática e estrutural.

(E) em que se revela aConfidência do Itabirano
poesia da terra natal e as lembranças registradas em
fotografias.

– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto,
com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E,
pensando bem, ele não era homem: era apenas um
cabra ocupado em guardar coisas dos outros.
Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e
os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia,
cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se
na presença dos brancos e julgava-se cabra.

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos,
alguém tivesse percebido a frase imprudente.
Corrigiu-a, murmurando:

– Você é um bicho, Fabiano.

Do trecho acima, de , obra de GracilianoVidas Secas
Ramos, pode-se admitir que

(A) é delimitado pelo discurso direto e pelo vocativo,
sem apresentar antagonismo na nomeação do
personagem.

(B) se marca pelo discurso descritivo que se faz
presente na caracterização do personagem e de seu
contexto.

(C) tem no discurso narrativo a base do texto,
inexistindo qualquer outro tipo de caracterização.

(D) revela oposição entre homem e bicho, circunscrita
apenas no uso do discurso indireto livre.

(E) apresenta um narrador de terceira pessoa que
impede o uso do monólogo interior e submete o
personagem ao seu controle onisciente.
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Língua InglesaLíngua Inglesa

1.4 Million Ebola Infections Possible by January, U.S. Forecasts
By Reuters
Filed: 9/23/14 at 3:27 PM  | Updated: 9/23/14 at 3:41 PM

Extracted from: http://www.newsweek.com/us-forecasts-more-500000-ebola-cases-west-africa-272763

Leia o texto para responder às questões 15 a 24.

A school official takes a pupil's temperature using an infrared digital
laser thermometer in front of the school premises, at the resumption
of private schools, in Lagos. September 22, 2014.
Filed Under: Tech & Science, Ebola

1 NEW YORK/GENEVA (Reuters) - Global experts
issued stark new warnings of the scale of West
Africa's Ebola outbreak on Tuesday, with the
U.S. government estimating between 550,000
and 1.4 million people might be infected in the
region by January.

2 The U.S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) said its projection was based on
data from lateAugust and did not take into account
a planned U.S. mission to fight the disease, so the
upper end of the forecast was unlikely.

3 However, it followed research by experts from the
World Health Organization (WHO) and Imperial
College, which estimated that 20,000 people
risked infection within six weeks onths earlier– m
than previous forecasts. It warned that the disease
might become a permanent feature of life in West
Africa.

4 The worst Ebola outbreak on record has already
killed over 2,800 people more than the combined–
total of all previous outbreaks. The disease has
marched across much of Guinea, Liberia and
Sierra Leone, killing dozens of health workers and
crippling economies recovering from years of
conflict.

5 Outbreaks in Nigeria and Senegal appear for now
to have been contained. But nations across the
region fear contagion and, against expert advice,
have shuttered borders and restricted travel,
complicating international efforts to fight the
disease.

6 "I am confident the direst projections will not come
to pass," CDC director Dr. Thomas Frieden told
reporters.

7 "A surge now can break the back of the epidemic,"
Frieden said. "If you get enough people effectively
isolated, the epidemic can be stopped."

8 Amid complaints from aid workers and regional
leaders that the world was doing too little, U.S.
President Barack Obama last week announced
plans to send 3,000 troops to build 17 treatment
centers and train thousands of healthcare
workers.

9 The U.S. move has been welcomed, but it was
accompanied by calls for other nations to follow
suit, since the disease was still spreading faster

than the moves being made to contain it.

10 Underscoring this gap, a senior U.N. official in
Liberia, the worst-hit nation, said on Tuesday that
150 foreign experts were in the country but
another 600 to 700 were needed.

11 Antonio Vigilante, head of the U.N. Development
Programme in Liberia, said Liberia now had 350 to
400 beds for Ebola patients, but that fell far short of
the 2,000 needed.

12 "We have announcements that more will come but
very small numbers," Vigilante added. "The
American military are bringing in a camp hospital,
but it is for 25 beds with medical staff. And so there
are still very few. Even if we are at 2,000 beds two
or three weeks from now, the cases we'll have in
any single day may be more than that," he said.

13 Liberian President Ellen Johnson Sirleaf called the
CDC predictions "horrendous" and "scary." But
now that structures had been put in place, she
said, the U.S. effort would help ensure the
outbreak would decline as fast as it spread.

14 "I believe that, given another couple of weeks, we
shall see that this major effort begins to show
results," she said, via Skype to an audience at
Georgetown University in Washington, DC.

15 In a bid to fill the void, Liberia is now planning to
train some 40,000 community workers.
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Questão 15

Questão 20

Questão 21

Questão 22

Questão 23

Questão 16

Questão 17

Questão 18

Questão 19

O título do texto nos informa que
(A) há 1.4 milhões de infectados pelo ebola.
(B) havia 1.4 milhões de infectados pelo ebola em
janeiro.
(C) haverá 1.4 milhões de infectados pelo ebola até
janeiro de 2015.
(D) poderá haver 1.4 milhões de infectados pelo ebola
até janeiro de 2015.
(E) poderá haver 1.4 milhões de infectados pelo ebola
em janeiro de 2015.

No parágrafo 1, "NEW YORK/GENEVA (Reuters) –
Global experts issued of the scalestark new warnings
of West Africa's Ebola outbreak on Tuesday, with the
U.S. government estimating between 550,000 and 1.4
million people might be infected in the region by
January", stark new warnings significa
(A) novos avisos.
(B) avisos duvidosos.
(C) avisos alentadores.
(D) avisos repetidos.
(E) avisos alarmantes.

No parágrafo 3  na sentença, ''However, it followed
research by experts from the World Health Organization
(WHO) and Imperial College, estimated thatwhich
20,000 people risked infection within six weeks –
months earlier than previous forecasts'', refere-sewhich

(A) ao povo.
(B) aos cientistas.
(C) ao Imperial College.
(D) a WHO e Imperial College.
(E) à pesquisa.

No parágrafo 4, lê-se que o Ebola
(A) prejudicou a economia estável da região.
(B) matou duas vezes mais pessoas desde o último
surto.
(C) matou centenas de pessoas saudáveis.
(D) matou vários profissionais da saúde.
(E) levou os infectados para a Guiné, Libéria e Serra
Leoa.

Em relação à Nigéria e ao Senegal, o parágrafo 5 diz
que
(A) ambos temem a propagação do surto.
(B) os dois países fecharam suas fronteiras.

(C) ambos facilitaram o controle da propagação.
(D) os países próximos conseguiram controlar o surto.
(E) o surto foi aparentemente controlado nos dois
países.

No parágrafo 7, a sentença ''If you get enough people
effectively isolated, the epidemic can be stopped'',
exprime uma
(A) condição.
(B) possibilidade.
(C) possibilidade remota.
(D) obrigação.
(E) insistência.

No parágrafo 8, Barack Obama anunciou um plano de
ajuda porque
(A) os Estados Unidos também estão ameaçados pelo
surto.
(B) o surto pode ser global.
(C) o treinamento de voluntários era insuficiente.
(D) dezessete centros de tratamento seriam o bastante.
(E) houve reclamação sobre a falta de ajuda global.

Leia as afirmações abaixo e depois escolha a
alternativa correta.
No parágrafo 9, é dito que, embora a ação americana
fosse bem-vinda,
1. ela contemplava vários locais.
2. havia a necessidade de envolver outros países.
3. a doença já estava fora de controle.
4. a propagação do surto era maior do que as ações

para contê-lo.
5. era impossível atender a todos devido à mobilidade

das pessoas.

Reading paragraphs 11 and 12, one can state that
(A) 25 beds are enough in the camp hospital.
(B) they have 2000 beds at their disposal.
(C) if they have 2000 beds, it is going to be enough.
(D) two or three weeks from now, 2000 beds may not be
enough.
(E) unless de number of infected people decreases, 25
beds will be more than enough.

(A)  1 e 3

(B)  3 e 5

(C)  2 e 4

(D)  2 e 3

(E)  1 e 4
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Língua EspanholaLíngua Espanhola

Regreso
Oscar H. Pralong

Questão 15 Questão 16

En el texto se cuenta la historia de un:

(A) revolucionario

(B) escritor

(C) boxeador

(D) hidalgo

(E) carrerista

¿Quién cuenta la historia del personaje principal?

(A) Un vendedor

(B) Una niña

(C) Un juez

(D) Un conocido

(E) Una borrachera

Elige la respuesta correcta:

Eras muy pequeño cuando tuviste la primera pelea,
sí, aquí en la Villa, fue en el caño de agua, te
sangraron la nariz mocosa, claro, era uno mucho
más grande que vos. Después…Bueno, después
fueron más peleas que comida. En la escuela las
peleas y golpes tuvieron más importancia, mucho
más, que el cuaderno sucio que nunca llegaste a
completar. Eso era antes… Antes del primer debut en
un cuadrilátero. Tu primera pelea en el fuering
anterior a una de fondo, te perdonaron la entrada (no
tenías para pagarla) y te dieron unos pesos. Qué
difícil te resultaba calzarte los guantes y después qué
pesados en el . Sí… Ya sé, hubieras preferidoring
pelear, como en la calle, a “puño limpio”. Pero
estabas allí, con el pantalón mugriento que te
prestaron y tus zapatillas rotas. Pegaste. Al peso de
los golpes, que dabas y recibías, tuviste que sumar
el de los guantes. Ese peso (esto lo sabrías mucho
después) se mide por onzas. Con el tiempo te
familiarizarías con el , los guantes y el público.ring
Fue en esas peleas (por la entrada y unos pocos
pesos) cuando alguien te dijo “tu futuro está en los

golpes”, sin duda el que te lo dijo no daba ni recibía
golpes. Desde entonces tus golpes tuvieron un
sentido, “el futuro”. Vinieron distintos cuadriláteros y
un público que te aclamaba, era popular tu forma de
golpear, fuerte, casi bárbara. Te confieso: Me
gustaba verte en el . Por esa época creció turing
fama y el éxito de tus golpes (buscando el futuro). Tu
carrera fue rápida, dijeron meteórica. Giras por el
exterior y peleas por la corona.

En plena gloria te rebelaste. Sí, te rebelaste. La
rebelión del que creció entre golpes es no golpear.
Así fue tu falta de entrenamiento, las borracheras.
No aparecían en el esos golpes y tu forma dering
pelear, casi bárbara. Sin golpes y sin futuro te vi
caer.

De tus giras de boxeador acabado, no quiero
acordarme. Sí… Mejor no me acuerdo.

Hoy de nuevo en la Villa (población transitoria y
olvidadiza). Son pocos los que saben de tu fama.

Tus trompadas, sólo golpes perdidos, en los árboles
o paredes de madera, buscan un futuro que ya pasó.

1

2

3

4

5

Questão 24

A melhor tradução para o português do parágrafo 15,
''In a bid to fill the void, Liberia is now planning to train
some 40,000 community workers'' é
(A) em uma tentativa de preencher o vazio, a Libéria
está planejando treinar cerca de 40 000 agentes
comunitários.

(B) sem alternativa plausível, a Libéria planejou treinar
40 000 agentes comunitários.
(C) com ajuda de outros países, a Libéria está
pensando em treinar 40 000 agentes comunitários.
(D) como tem todos os recursos, a Libéria planeja
treinar 40 000 agentes comunitários.
(E) mesmo sem recursos, a Libéria tem se esforçado
para treinar 40 000 agentes comunitários.
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Questão 20

Questão 21

Questão 23

Questão 17

Questão 18

Questão 19

Questão 22

Questão 24

La historia de vida del protagonista está dividida en:

(A) su niñez, su éxito como luchador y su decadencia.

(B) su niñez, sus dificultades y su éxito profesional.

(C) su éxito como peleador, sus giras por el mundo y
su decadencia.

(D) su vida en la Villa, su vida en otro país, su vida en
el cuadrilátero.

(E) su vida en la escuela, su vida profesional y su
carrera.

El protagonista de la historia termina su vida de forma
triste. Eso lo podemos afirmar porque el narrador nos
comenta que el luchador:

(A) prefiere recordar las giras que hizo cuando era
más joven.

(B) peleaba mejor antes de empezar a entrenar.

(C) buscaba en los árboles un futuro que ya pasó.

(D) era más querido por las personas antes de
conquistar la fama.

(E) no mantuvo su carrera en ascensión porque se
entregó a la bebida y dejó de entrenar.

De acuerdo con el texto, el protagonista prefería:

(A) estudiar.

(B) pelear como en las calles.

(C) pelear en los .rings

(D) golpear los árboles y paredes de madera.

(E) salir de gira por el mundo.

En el texto pelear a “ ” significa:puño limpio

(A) sin zapatillas.

(B) sin pulseras.

(C) sin zapatos.

(D) sin camiseta de manga larga.

(E) sin guantes.

La “Villa” en el texto es una referencia a las villas
argentinas, barrio de viviendas precarias y con
deficiencias de infraestructura. Hay otra palabra en
el texto que ayuda a ubicar la historia en ese país.
Apunta cuál:

(A) tú

(B) te

(C) vos

(D) esos

(E) me

El texto está escrito en segunda persona porque:

(A) se relatan hechos del pasado.

(B) se está hablando del narrador.

(C) se está hablando de otra persona.

(D) el narrador está hablando con el protagonista de
la historia.

(E) el narrador está hablando del protagonista de la
historia.

En “acordarme” (3 párrafo), tenemos:er

(A) un verbo en presente de indicativo y en primera
persona.

(B) un verbo en infinitivo y un pronombre de primera
persona.

(C) un verbo en infinitivo.

(D) un verbo en presente de indicativo.

(E) un verbo en imperativo y un pronombre de
primera persona.

“Rebelaste”, “tuviste” y “pegaste” son verbos en
pretérito indefinido. En las secuencias a continuación,
apunta la que está en el mismo tiempo:NO

(A) rebelabais, crecíais, pasabais

(B) rebelé, crecí, pasé

(C) rebeló, creció, pasó

(D) rebelamos, crecimos, pasamos

(E) rebelaron, crecieron, pasaron



11Faculdade de Direito de Franca Processo Seletivo 2015

Conhecimentos Gerais AtualidadesAtualidades

Observe o mapa e leia o texto para responder às questões e .25 26

Questão 25

A partir do mapa, do texto e de seus conhecimentos, pode-se
afirmar que

(A) o crescimento do número de pessoas infectadas pelo vírus
ebola, na África, é resultado da forte expansão econômico-
financeira da região.

(B) a expansão da atual epidemia de ebola na África deve-se à
ausência de laboratórios e de centros de tratamento e
pesquisa sobre a doença no continente africano.

(C) o aumento dos casos registrados de ebola pode ser
considerado preocupante, mas ainda não se justifica o
desenvolvimento de ações internacionais de combate à
doença.

(D) a maioria dos recentes casos de ebola ocorreu em países
da costa Atlântica da África, mas existe risco de expansão da
doença para outras áreas, dentro e fora do continente africano.

(E) a febre hemorrágica ebola pode ser tratada e curada
cirurgicamente, mas os países que enfrentam os maiores
surtos não têm recursos financeiros, nem apoio internacional
para atender a população infectada.

Centros de tratamento de ebola

Laboratórios de campo

Laboratórios nacionais
Capital

Áreas com casos suspeitos e confirmados

Áreas com casos suspeitos

“Uma epidemia fora de controle
preocupa até quem está a
quilômetros de distância, do outro
lado do oceano. O atual surto de
ebola que ocorre na África se
espalha rapidamente sem respeitar
fronteiras nacionais e já é o maior
da história. Na Guiné, na Libéria,
em Serra Leoa e na Nigéria, já fez
mais de 1.700 vítimas e provocou
932 mortes em menos de um mês.
Mas será que a doença pode
chegar ao Brasil?”

Sofia Moutinho. “Ebola: motivo de
preocupação no Brasil?”, in ,Ciência Hoje

14.08.2014.
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/
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Questão 27

Questão 29

Questão 28

Sobre as eleições parlamentares de 2014 no Brasil, é
correto afirmar que

(A) as bancadas do PT e do PMDB na Câmara dos
Deputados foram reduzidas, em relação à atual
legislatura, enquanto as bancadas do PSDB e do PSB
tiveram crescimento.

(B) a participação das mulheres no Congresso
Nacional sofre significativa redução, passando a
representar 30% dos membros do Senado e da
Câmara dos Deputados.

(C) as bancadas do PDT e do DEM no Senado foram
reduzidas, em relação à atual legislatura, enquanto as
bancadas do PT e do PSDB tiveram crescimento.

(D) a participação das mulheres no Congresso
Nacional cresceu significativamente, passando a
representar 40% dos membros do Senado e da
Câmara dos Deputados.

(E) houve renovação de mais de 60% do Senado, em
relação à atual legislatura, enquanto a renovação da
Câmara dos Deputados limitou-se a cerca de 20%.

“O que houve com o messias? Aquele por quem os
americanos dançaram nas ruas entoando 'sim, nós
podemos' naquela memorável noite da eleição há
meros seis anos? Aquele cujo nome esteve em cada
boca europeia. (...) Agora, que nos aproximamos das
eleições de meio de mandato para o Congresso, no dia
4 , seis anos depois da eleição de[de novembro]
Barack Obama, candidatos democratas não querem
ser vistos com ele.”

Timothy Garton Ash. “EUA inverteram escolha certa”. O Estado
de S. Paulo, 15.10.2014, p. A16.

Entre os motivos da diminuição do prestígio de Barack
Obama, presidente dos Estados Unidos, podemos citar

(A) os ataques terroristas ao World Trade Center, que
provocaram medo e insegurança na população norte-
americana.

(B) a invasão do Iraque por tropas norte-americanas e
a perda do apoio político e diplomático britânico.

(C) o fracasso de seu programa de ampliação da
assistência à saúde, que foi seguidamente rejeitado
pelo Congresso americano.

(D) as dificuldades provocadas pela crise financeira
internacional e as muitas críticas à política externa de
seu governo.

(E) a estagnação da economia norte-americana, que
não tem períodos de crescimento desde o início de seu
governo.

A Copa do Mundo de 2014 foi chamada, por alguns, de
“Copa das Copas”, entre outros motivos,

(A) porque seu vencedor recebeu a posse definitiva da
taça.

(B) por ter se realizado no “país do futebol”.

(C) porque todas as obras realizadas para o evento
tiveram certificação ambiental.

(D) por ter reunido, pela primeira vez, seleções de
todos os continentes.

(E) porque não houve cobrança de ingressos.

Questão 26

Assinale a alternativa correta.

(A) As primeiras epidemias de ebola ocorreram no
continente africano, durante o processo de
descolonização, nas décadas de 1940 e 1950, e
foram provocadas pelas guerras e pela miséria.

(B) A febre hemorrágica ebola assumiu a condição de
pandemia nos anos 1980, tendo atingido todos os
continentes e provocado mortes na Austrália, na
Espanha, nos Estados Unidos e no Brasil.

(C) A primeira epidemia de ebola foi registrada em
1976 e, atualmente, teme-se que a doença se
espalhe para qualquer parte do planeta, temor
justificado por recentes casos nos Estados Unidos.

(D) As primeiras epidemias de ebola na África foram
provocadas pela introdução do vírus no continente,
levado por colonizadores europeus, no decorrer do
século XIX.

(E) A doença provocada pelo vírus ebola manifestou-
se, pela primeira vez, em 1995, no Congo, e todos os
casos registrados, desde então, ocorreram em países
da costa oriental do continente africano.
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Questão 31

atendidos pelo rio Capivari (responsável pelos outros
7%). O cenário no ponto de captação da Sanasa
(empresa mista de água e esgoto do município) no rio
é desolador. Hoje, um filete de líquido acinzentado
com forte odor corria pelo leito do rio. Como os
reservatórios da empresa são suficientes para
apenas seis horas de abastecimento, um problema
na captação afeta a população em pouco tempo.”

Lucas Sampaio. “Vazão do Cantareira para o interior é
aumentada após faltar água em Campinas”, 14.10.2014.

http://www1.folha.uol.com.br

Segundo o texto,

(A) os reservatórios da empresa de fornecimento de
água da cidade de Campinas não conservam as
volumosas águas trazidas pelos rios.

(B) a cidade de Campinas enfrenta dificuldades com
os rios que abastecem a cidade, ligados ao Sistema
Cantareira.

(C) a vazão da água do Sistema Cantareira para a
bacia dos rios que abastecem a cidade de Campinas
foi interrompida subitamente.

(D) a cidade de Campinas enfrenta a maior crise
hídrica de sua história, provocada pela temporada de
seca em toda a região sul do Brasil.

(E) o aumento do consumo de água pela população
da cidade de Campinas provocou a necessidade de
aumento na captação da água dos rios.

Questão 32

Em 2014, celebrou-se o centenário de nascimento do
argentino Julio Cortázar. Cortázar foi

(A) ficcionista e autor, entre outros, do livro O jogo da
amarelinha.

(B) cineasta e diretor, entre outros, do filme O
segredo dos seus olhos.

(C) jogador de futebol e autor do gol decisivo da final
da Copa de 1950.

(D) cantor e intérprete, entre outros, do tango La
Cumparsita.

(E) cardeal e articulador político da eleição do Papa
Francisco.

Questão 30

“Uma maioria de 96,8% dos votos do referendo
realizado neste domingo (16) na Crimeia apontou que
é a favor da união da República Autônoma da
Crimeia à Rússia, informou nesta segunda-feira (17)
Mikhail Malishev, chefe da comissão eleitoral local,
após a apuração total dos votos, de acordo com a
agência de notícias Associated Press. Isso
representa 1,2 milhão de eleitores. O parlamento
crimeano aprovou os resultados do referendo e pediu
oficialmente a Moscou para que aceite a república
separatista ucraniana dentro da Federação Russa.”

“Resultado final aponta 96,8% dos crimeios a favor da união à
Rússia”, 17.03.2014. http://g1.globo.com/mundo/

A vitória da proposta de união à Rússia, no plebiscito
crimeio de março de 2014, resultou, entre outros
fatores,

(A) do reconhecimento, pela Ucrânia, de sua
incapacidade de manter o controle sobre a região da
Crimeia.

(B) da decisão norte-americana, endossada pela
Organização das Nações Unidas, de apoiar a
anexação da Crimeia pela Rússia.

(C) das fraudes no processo eleitoral, que levaram a
um resultado contrário à vontade da maioria da
população crimeia.

(D) do apoio da Rússia e da União Europeia ao fim
da autonomia crimeia e à anexação de seu território
pela Ucrânia.

(E) da presença majoritária de cidadãos de origem
russa na Crimeia e do boicote ao plebiscito por
setores contrários à união.

“Após cinco dias de falta de água em Campinas (a 93
km de São Paulo), que chegou a afetar 50% da
terceira maior cidade do Estado, o envio de água do
sistema Cantareira para o interior de São Paulo foi
elevado nesta terça-feira (14). No entanto, o aumento
de 4 m³/s para 4,5 m³/s na vazão para a bacia dos
rios PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) não deve
resolver o desabastecimento na cidade — que ainda
afeta cerca de 20% da população e tem causado
protestos dos moradores. Esse 0,5 m³/s de água
adicional será enviado para o rio Atibaia (que
abastece 93% de Campinas) e deve melhorar a
diluição de poluentes, mas a quantidade deve
demorar de sete a dez dias para chegar à cidade.
Além disso, o problema mais crítico está nos bairros
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Conhecimentos Gerais HistóriaHistória

“[Na Grécia Antiga,] Não havia contradição entre a
democracia antiga e a escravidão.”

Marcelo Rede. . São Paulo: Saraiva, 2012, p. 32.A Grécia antiga

A frase justifica-se, pois

(A) os povos da Antiguidade equivocavam-se, ao não
reconhecer que a democracia só é possível se
houver plena igualdade social.

(B) não há qualquer relação entre as questões
políticas e as questões econômicas, sociais ou
étnicas.

(C) a existência de escravos proporcionava aos
cidadãos atenienses tempo livre para se dedicarem à
política.

(D) não é possível conciliar, na Antiguidade ou nos
dias de hoje, democracia e trabalho obrigatório.

(E) o militarismo espartano era superior à democracia
ateniense, pois dispensava a escravidão e todas as
hierarquias sociais.

Questão 34 Questão 35

“A Idade Média repousa sobre a terra. A Idade(...)
Média é rural. É sobre essa ruralidade que se articula
o conjunto de outras redes.”

Jacques Le Goff. . Rio de Janeiro:Em busca da Idade Média
Civilização Brasileira, 2008, p. 156.

A frase pode ser considerada correta, entre outros
motivos, porque

(A) a organização social, na Idade Média, baseava-se
na relação dos diversos grupos sociais com a posse
ou uso da terra.

(B) a economia medieval é baseada na produção
agrícola em larga escala, destinada à exportação.

(C) as cidades desapareceram na Idade Média e
todas as pessoas se transferiram para o campo.

(D) as atividades rurais, na Idade Média, ofereciam
os capitais necessários para o desenvolvimento da
grande indústria.

(E) a sociedade medieval retomava valores greco-
romanos e idealizava a vida nos campos.

Questão 33

A partir dos dados do gráfico, pode-se afirmar
que, entre 2011 e 2014, a economia brasileira
apresentou

(A) inflação inferior a 3% ao ano e
crescimento anual do Produto Interno Bruto
(PIB) sempre superior a 5%

(B) inflação anual em constante elevação e
Produto Interno Bruto (PIB) em declínio.

(C) inflação abaixo de 7% ao ano e
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
sempre acima de 3%.

(D) inflação anual inexpressiva e alta
consistente do Produto Interno Bruto (PIB).

(E) inflação acima de 5% ao ano e
crescimento baixo e oscilante do Produto
Interno Bruto (PIB).
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O Ato de Navegação (1651) de Oliver Cromwell tinha,
como um de seus principais objetivos,

(A) conter os avanços militares franceses no Mar do
Norte, limitando a expansão napoleônica à Europa
continental.

(B) atender às exigências políticas da aristocracia
britânica, impedindo a ascensão política e comercial da
burguesia.

(C) obter o controle militar e comercial da rede fluvial
europeia, facilitando o rápido acesso das naus
britânicas à Europa continental.

(D) ampliar a presença comercial e militar britânica nos
mares, assegurando maiores ganhos financeiros e
melhor posicionamento estratégico.

(E) romper a hegemonia árabe na navegação para as
Índias, ampliando sua presença no Oriente Próximo e
no Extremo Oriente.

Questão 36

Questão 39

“Este período é obviamente a era de um novo tipo de
império, o colonial. A supremacia econômica e militar
dos países capitalistas há muito não era seriamente
ameaçada, mas não houvera nenhuma tentativa
sistemática de traduzi-la em conquista formal, anexação
e administração entre o final do século XVIII e o último
quartel do XIX. Isso se deu entre 1880 e 1914, e a
maior parte do mundo, à exceção da Europa e das
Américas, foi formalmente dividida em territórios sob
governo direto ou sob dominação política indireta de um
ou outro Estado de um pequeno grupo: principalmente
Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Holanda,
Bélgica, EUA e Japão.”
Eric Hobsbawm. . Rio de Janeiro: Paz e Terra,A era dos impérios

2008, p. 88. Adaptado.

O texto caracteriza

(A) o imperialismo, que se expressa na conquista
portuguesa e espanhola do litoral africano e de grande
parte da América Central e do Sul.

(B) a guerra fria, que pode ser demonstrada na
influência dos países da Europa ocidental e central
sobre a região do Pacífico e o Norte da África.

(C) o imperialismo, que pode ser exemplificado no
domínio belga sobre o Congo e na influência norte-
americana em Cuba.

(D) a guerra fria, que se manifesta na hegemonia norte-
americana sobre a Europa ocidental e a América Latina.

(E) o imperialismo, que se revela nos conflitos entre
franceses e britânicos pelo controle colonial da América
do Norte.

“As colônias inglesas do Novo Mundo foram povoadas
de maneira distinta. Em geral, os historiadores as
dividem em três grandes grupos que se diferenciavam
na atividade produtiva e na organização social.”
Mary Anne Junqueira. .Estados Unidos, a consolidação da nação

São Paulo: Contexto, 2001, p. 16.

As afirmações do texto, sobre a colonização dos
Estados Unidos, são

(A) corretas, porque as colônias do Sul produziam e
comercializavam prioritariamente com as regiões de
colonização espanhola no Caribe, enquanto as colônias
do Norte exportavam toda sua produção para a Europa
e as do centro dedicavam-se à agricultura de
subsistência.

(B) erradas, porque todas as colônias americanas,
independentemente da metrópole que as controlasse,
assemelhavam-se na composição da população e na
organização socioeconômica.

(C) corretas, porque a população das colônias do Norte
provinha da Inglaterra e da França, enquanto a das
colônias do centro era oriunda dos países ibéricos e as
colônias do Sul eram povoadas basicamente por povos
nativos da região.

(D) erradas, porque em todas as áreas de colonização
britânica predominou a colonização de povoamento e
ocupação do território, sem que houvesse diferenças
significativas entre elas.

(E) corretas, porque as populações do Norte e do
centro, embora de distinta formação e origem,
assemelhavam-se na prática da pequena agricultura, da
pesca, da pecuária e do comércio, enquanto nas
colônias do Sul predominava o regime de .plantation

Questão 38

“Nenhuma outra forma de exploração agrária no Brasil
colonial resume tão bem as características básicas da
grande lavoura como o engenho de açúcar.”

Alice Canabrava, in Sérgio Buarque de Holanda (org.) História
geral da civilização brasileira. Rio de Janeiro: Difel, 1963, tomo I,

vol. 2, p. 198-206.

A frase pode ser considerada correta, entre outros
motivos, porque na produção açucareira

(A) prevalecia o regime de trabalho escravo e a grande
propriedade monocultora.

(B) havia emprego reduzido de mão de obra e
prevalecia a agricultura de subsistência.

(C) prevalecia a atenção ao mercado consumidor
interno e à distribuição das mercadorias nas grandes
cidades.

(D) havia disposição modernizadora do aparato
produtivo e prevalecia a mão de obra assalariada.

(E) prevalecia a pequena propriedade familiar e a
diversificação de culturas.Questão 37
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Questão 42
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l A partir da tabela e de seus conhecimentos, pode-se

afirmar que

(A) a população rural apresenta significativo decréscimo
entre 1970 e 1980, período em que a agricultura
brasileira deixou de receber apoio governamental.

(B) a população urbana mostra-se superior à população
rural em 1970, quando a produção e o consumo de
bens duráveis já se haviam consolidado no Brasil.

(C) a população rural ultrapassou, percentualmente, a
população urbana do país, na primeira década depois
do fim do regime militar.

(D) a população rural cresceu em números absolutos,
entre 1990 e 2010, mas decresceu proporcionalmente à
variação da população total do país no mesmo período.

(E) a população urbana atinge a fração de ¾ da
população total do país durante o regime militar, quando
se incentivou o êxodo rural.

Questão 41

Pode-se afirmar que o quadro (1944), de CândidoRetirantes
Portinari,

(A) revela padrões estéticos do modernismo, defendendo a
valorização da arte pela arte e rejeitando qualquer traço
realista.

(B) rejeita toda influência estrangeira, definindo sua temática e
forma de representação a partir da tradição pictórica nacional.

(C) explora a plena integração do homem ao meio natural e a
serenidade do brasileiro frente aos problemas que enfrenta.

(D) privilegia o abstracionismo e afirma a decadência da
preocupação figurativa, que marcava a pintura surrealista.

(E) manifesta preocupação social, expressa na representação
de figuras populares e da desesperança dos trabalhadores.
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Questão 40

“A crise econômica alemã agravou-se profundamente a
partir da segunda metade de 1930, e os
desempregados chegaram a mais de três milhões de
pessoas, o dobro do ano anterior.”

Alcir Lenharo. . São Paulo: Ática,Nazismo, o triunfo da vontade
1986, p. 25.

Entre os elementos relacionados à crise econômica
alemã no final da década de 1920, podem-se citar

(A) as disputas políticas entre as principais cidades
alemãs e a chegada do partido nazista ao poder.

(B) o crescimento das taxas de desemprego e o êxodo
rural provocado pelo declínio da produção agrícola.

(C) as sucessivas greves e protestos dos setores de
esquerda do operariado e a precária industrialização do
país.

(D) os conflitos de rua protagonizados pelas divisões de
assalto do partido nazista e a pressão política da
Comunidade Europeia.

(E) o êxodo urbano e a carência de capitais nacionais a
serem investidos na indústria.
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Conhecimentos Gerais GeografiaGeografia

Leia:

“... o saber e a informação são essenciais a cada um,
para progredir ou ultrapassar a precariedade de uma
condição que não se escolheu. Eles servem
igualmente para criar e perenizar a dinâmica do 'viver
e fazer juntos' numa sociedade confrontada por
interesses particulares e dificuldades econômicas. É
por isso que, longe de ser apenas um 'dado' a mais, a
cultura é o coração de nossa ação a serviço dos
habitantes de Lyon [França]”.

(Gérard Collomb - prefeito da cidade de Lyon In: Lyon Citoyen
[Lyon cidadã], outubro de 2014. Ed. Ville de Lyon, p. 7)

O prefeito da cidade de Lyon, na França, está se
referindo a políticas culturais urbanas. No que diz
respeito a esse tópico, o que pode ser dito sobre as
realidades urbanas brasileiras?

(A) Os equipamentos culturais, como bibliotecas e
centros culturais públicos, por exemplo, se
multiplicam nas grandes cidades brasileiras, mas com
poucos benefícios para a vida dos habitantes, em
razão do baixo nível de escolaridade dominante
nessas realidades.

(B) Saber e informação, para além do sistema
educacional, estão cada vez mais distribuídos nas
cidades brasileiras via centros culturais, pois se
entende cada vez mais que esse tipo de ação não
pode ser exclusivo dos bairros mais ricos.

(C) Políticas culturais públicas como elemento da
gestão urbana não estão presentes de forma
adequada nas realidades das nossas cidades, pois
nossas sociedades urbanas preferem acessar os
bens culturais no mercado privado.

(D) As quantidades ínfimas e a precariedade dos
equipamentos culturais nas cidades brasileiras, em
geral, resultam dos graves problemas de segurança,
o que faz com que o poder recue e desista da maior
parte das políticas culturais urbanas.

(E) A despeito das diferenças entre as cidades
brasileiras, no que diz respeito às políticas culturais
urbanas, as iniciativas são, em geral, tímidas, com as
cidades marcadas pela insuficiência de equipamentos
culturais.

“Tem-se definido a agricultura como 'a arte de
perturbar o equilíbrio da natureza de modo mais
seguro para nosso benefício'. Embora a frase possa
definir as boas práticas agrícolas, a função primordial
da agricultura é a manipulação de ecossistemas
naturais a fim de elevar ao máximo a produção de
gêneros alimentícios.”

(David Drew. Processos interativos Homem-Meio Ambiente. Rio
de Janeiro: Bertand Brasil, 1989. p. 145)

Tendo em vista a agricultura brasileira, é correto
afirmar que

(A) a manipulação dos ecossistemas no Brasil implica
grandes e desnecessárias perturbações, em função
da dominância, nesse setor, de produção de
tecnologias precárias.

(B) boas práticas agrícolas são exclusivas dos
segmentos mais capitalizados da agricultura
brasileira, que são os que possuem as tecnologias
mais modernas.

(C) a grande elevação da produção agrícola no Brasil
tem-se dado, praticamente, por causa de maiores
aportes tecnológicos, o que evita a incorporação de
novas áreas.

(D) não há consenso sobre quais são as boas
práticas, pois as pessoas ligadas ao agronegócio e
as ligadas à agricultura familiar divergem quanto à
gravidade dos impactos ambientais, por exemplo.

(E) é alcançável, como o exemplo brasileiro
demonstra, chegar a boas práticas, aumentando
exponencialmente a produção e preservando parte
importante dos ambientes naturais.

Questão 43 Questão 44
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Veja o mapa, para responder às questões 45 e 46.

Fonte: IBGE 2010

A bacia hidrográfica do Rio Amazonas se beneficia da intensa pluviosidade da
região Norte do país, por isso ela é uma rede de drenagem muito densa,
constituindo-se no maior sistema fluvial da Terra. Sobre essa bacia pode ser
dito que

(A) parte grande dos rios da bacia não é navegável em razão da escassez de
água no período da vazante e do excesso de águas no período das cheias.

(B) a bacia amazônica é a maior bacia do mundo, e também, a maior bacia
hidrográfica contida exclusivamente no território nacional.

(C) uma bacia como a amazônica é constituída por grandes rios, mas o rio
principal é aquele de que direta ou indiretamente todos os outros são
tributários.

(D) apesar das estações marcadas na área da bacia amazônica, nenhuma
outra bacia do mundo contém tanta água, em função da pluviosidade imensa
no verão.

(E) a imensa floresta existente na zona da bacia é responsável pela
dificuldade de navegação dos rios, pois isso aumenta o volume de
sedimentos nos rios.

Questão 45
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“Em 2009, tornou-se um desafio prioritário para a segurançaa cyberguerra
nacional dos EUA. As revelações de Edward Snowden e as reticências
americanas em direção à regulamentação internacional do comportamento dos
países no confirmaram que não se trata de uma orientaçãocyberespaço
somente defensiva [dos EUA].”

(Joseph Fitsanakis. A doutrina americana de cybersegurança In: Diplomatie [Revista Diplomacia].
Paris: Areori Group, outubro-novembro 2014. p. 26)

Há um novo espaço onde as relações geopolíticas mundiais se manifestam.
Chama-se . A esse respeito e tendo em vista as relaçõescyberespaço
geopolíticas é possível afirmar que

(A) os TICs (tecnologias de informação e comunicação) se constituem no
cyberespaço, espaço esse de abrangência limitada, envolvendo conflitos e
espionagem nos países ricos.

(B) o que se define como são as ações de espionagem que ocorremcyberguerra
no entre a Rússia e os EUA, revivendo de certa forma a Guerracyberespaço
Fria.

(C) o abrange a escala mundial, mas não o conjunto das relaçõescyberespaço
humanas, ficando restrito às relações políticas oficiais, e às de espionagem, que
são clandestinas.

(D) o resulta dos avanços dos TICs e é um espaço de relaçõescyberespaço
mundiais e, mais que expressar conflitos geopolíticos, ele mesmo é razão de
uma disputa conflituosa.

(E) países como o Brasil, cujos investimentos em TICs são frágeis e não
permitem nossa inclusão do aos menos ficam livres de seremcyberespaço,
vítimas de espionagem.

Associando o processo de construção dos espaços humanos nessa região com
a bacia hidrográfica amazônica, é correto afirmar que

(A) a vasta extensão da área da bacia dificulta a produção dos espaços
humanos, pois uma rede de drenagem tão densa inibe atividades econômicas e
a penetração para o interior.

(B) a navegabilidade dos rios da bacia explica uma associação direta entre a
rede de drenagem e a rede de cidades da região Norte do país, incluindo
algumas das capitais.

(C) uma rede de drenagem tão densa impede a estruturação de redes de
estradas de rodagem, limitando os transportes de mercadorias e inibindo as
atividades econômicas.

(D) constantes enchentes e riscos de epidemias são os custos de se habitar uma
região com uma rede de drenagem tão densa, o que explica o baixo povoamento
da região.

(E) o circuito de transporte formado pelos rios é o centro dinâmico da economia
da região, pois por eles escoa o extrativismo da madeira, atividade mais
modernizada da região.

Questão 46

Questão 47
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Observe a figura:

Ela destaca alguns países e nos permite comparar as
suas grandezas territoriais. Agora, tendo o mapa mundi
em mente, é possível concluir que

(A) uma representação como o mapa , nas escalasmundi
cartográficas usuais, termina mantendo alguns países
relativamente invisíveis aos olhos do observador comum.

(B) em um mundo em que a importância de um país
também é medida pela presença visual que ele tem nas
representações de conjunto, os países pequenos sofrem
nesse quesito.

(C) é possível adotar escalas cartográficas que, mesmo
publicadas em atlas comuns, poderão dar visualidade
bem melhor aos países de menor tamanho.

(D) os países de grande extensão territorial só têm uma
proeminência muito significativa nos mapas ,mundi
porque estes não são normalmente feitos usando escalas
adequadas.

(E) não conseguir dar visualidade adequada (percepção
imediata ao observador) aos países pequenos é um dos
principais erros cartográficos cometidos nos materiais
didáticos.

Questão 48

Olivier Dollfus. Le Système Monde. Paris: Belin/Reclus, 1990. p.367
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“O petroleiro de bandeira cingapuriana BW Zambeze zarpou em 30 de julho
[2014] do porto de Galveston, no Texas, levando petróleo bruto para a
Coreia do Sul. Apesar do pouco alarde que cercou a viagem, os 400 mil
barris a bordo foram a primeira exportação irrestrita de petróleo dos EUA
para um país fora da América do Norte em quase quatro décadas.”

(EUA despontam na venda de petróleo bruto. The New York Times International Weekly,
4/11/2014, p. 4)

Considerando o fato mencionado é correto afirmar que

(A) com as novas descobertas de poços de petróleo, os EUA se
transformaram também em produtores, o que significa uma nova peça no
xadrez geopolítico da produção petrolífera.

(B) o menor consumo de gasolina nos EUA, dado pela diminuição da frota
automobilística por causa das mudanças climáticas, faz sobrar petróleo,
dando condição para exportar.

(C) a novidade não está no fato de os EUA produzirem petróleo, porque o
país sempre foi grande produtor, mas, sim, de exportar, mudando
aparentemente de estratégia nessa área.

(D) para mostrar a países hostis, como Venezuela e países árabes, que os
EUA não dependem do petróleo deles, inicia-se a exportação a países
amigos, como a Coreia do Sul.

(E) novas descobertas de petróleo nos EUA, assim como o declínio do uso
dessa fonte de energia, fazem sobrar petróleo e utilizar a exportação como
meio de escoar o excedente.

Recurso natural é uma designação genérica e usual dada aos elementos do
meio biofísico que são (ou podem ser potencialmente) utilizados pelos
grupos humanos e, nesse sentido, eles são humanizados, pois passam a
fazer parte do patrimônio humano. A esse respeito, pode ser dito que

(A) as sociedades humanas mudam, mas os recursos naturais que usamos
contemporaneamente ainda são todos os mesmos usados pelos povos
antigos.

(B) o desenvolvimento tecnológico subordina-se aos recursos naturais
conhecidos, não implicando esse desenvolvimento a descoberta de novos
recursos naturais.

(C) os recursos naturais estão em extinção com o aumento da eficiência do
nosso sistema produtivo; desse modo, o avanço tecnológico torna-se cada
vez mais perigoso.

(D) o meio biofísico só não é infinito, em termos do que pode fornecer ao
humano sem se desequilibrar, porque este sempre usa os mesmos recursos
desde tempos imemoriais.

(E) chamar elementos do meio biofísico de recursos já é relacionar esses
elementos ao ser humano, logo, descobrir e identificar recursos naturais já é
humanizar a natureza.

Questão 49

Questão 50
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Efeito simbólico

Alamiro Velludo Netto, criminalista e professor de
direito penal na USP, concorda que a norma não
proíbe todo tipo de tapinha. "A palmada que tem
mais efeito simbólico, de correção, não foi proibida,
mas sim aquela que tem o caráter de agressão."

Segundo ele, a lei gera um grande desafio para os
juízes, que terão de dar contornos mais precisos ao

que deve ser considerado sofrimento físico.

"Em que medida um tapa é significativo? A
forma como ele é dado, o contexto, tudo
isso deverá ser considerado [na Justiça].
Uma palmada pode não ser considerada

sofrimento físico, e o que vai determinar
isso serão as decisões [judiciais]", diz o
advogado.

O que a lei deve penalizar é a situação em
que o responsável pela criança, seja a mãe
ou o pai, ultrapasse os limites do razoável,
afirma o professor.

O criminalista Fernando Castelo Branco
ressalta que agressões devem ser punidas, como
prevê a lei. O medo dele é que, por ser ampla, a
nova regra abra espaço para interpretações
radicais.

"O pai que dá uma palmada no filho que sai correndo
para atravessar a rua causou um sofrimento físico na

cria nça ?", pergunta ele, que não vê na palmada tratamento
degradante.

O professor de direito penal Luiz Flávio Gomes lembra que a norma não
prevê punições penais, mas encaminhamento para tratamento. "Se a lei
penal que prevê pena não surtir efeito preventivo, uma lei sem prever punição
vai surtir menos efeito", diz.

"A violência física, sobretudo doméstica, é cultural. As leis não mudam a
realidade", acrescenta Gomes.

Denuncismo

Para a advogada Carmen Nery, especialista em administração legal, a lei
interfere em assuntos familiares e pode gerar um denuncismo que
sobrecarregaria o Judiciário. "Agora, o juiz vai verificar se tal chinelada fere
ou não fere a Lei da Palmada", diz. "Você acha que um Judiciário como o
nosso, lotado, sem condição de julgar latrocínios e , tem deserial killers
decidir se a palmada foi bem dada e o beliscão foi excessivo?"

Disponível em<http://rafaelcosta.jusbrasil.com.br/artigos/123157564/lei-da-
palmada-nao-proibe-palmada-dizem-advogados> Acesso em nov. 2014.

Lei contra a palmada?
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RedaçãoRedação

As decisões na
justiça é que vão
determinar o que
causou ou não o

“sofrimento
físico”.

A substituição da
palavra “dor” pela
expressão “sofri-

mento físico”
deixou a lei mais

subjetiva.

Norma
aprovada não

prevê punições
penais, o que pode
surtir menos efeito

para impedir
agressões.

Nova regra
não proíbe a

“palmada corretiva”,
mas sim aquelas

que têm um
caráter

excessivo.

Lei pode gerar
onda de

denuncismo,
o que

sobrecarregaria
o judiciário.

Castigos
que causem lesão já
são criminalizados
no Código Penal

como lesão corporal
e maus tratos

O QUE DIZEM OS ADVOGADOS
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Após muitas discussões, o Senado Federal aprovou, em junho deste ano, a chamada Lei da Palmada.
Desde que foi proposta, ela tem causado muita polêmica e um dos motivos é o seu nome, pois, para alguns
advogados, o nome mais adequado seria Lei Antipalmadas. Agora ela passou a ser chamada Lei Menino
Bernardo. Com base nos textos aqui disponibilizados e em seus conhecimentos, produza um texto
dissertativo-argumentativo expondo de forma clara e coerente o porquê dessa divergência de nomes,
concordando ou não com essas mudanças. Dê um título ao seu texto.

Importante: redija seu texto a tinta, no espaço a ele destinado. O rascunho não será considerado.
Seu trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios: espírito crítico, adequação do texto ao
desenvolvimento do tema, estrutura textual compatível com o texto dissertativo-argumentativo e emprego da
modalidade escrita formal da língua portuguesa. Será desclassificado o candidato que tirar zero na redação.

Trata-se da Lei n.° 13.010/2014, que altera o Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA e estabelece que as crianças e os
adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem o
uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.

A nova Lei tem sido chamada de “Lei da Palmada” ou “Lei Menino
Bernardo”, em homenagem ao garoto Bernardo Uglione Boldrini, de
11 anos, que foi morto em abril deste ano, em Três Passos (RS),
figurando como suspeitos do crime o pai e a madrasta da criança.

PROPOSTA




