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Instruções:
1. Deixe, sobre a carteira, apenas sua identidade e sua Ficha de
Inscrição.
2. A posse de qualquer aparelho eletrônico de comunicação acarretará a anulação da prova; caso você esteja com qualquer equipamento desse tipo, desligue-o e entregue-o ao fiscal de sua sala
para guarda até o final da prova.
3. No cartão óptico, preencha completamente o alvéolo correspondente à alternativa que você considerar correta. Use, para isso,
apenas caneta esferográfica azul ou preta: o uso de outros tipos
de canetas compromete a leitura óptica e impede a correção da
prova.
4. Ao sair, você poderá levar este caderno.
BOM TRABALHO!
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
Com base nas informações apresentadas na coletânea que segue, faça uma dissertação, com 15 a 20 linhas, sobre o tema
“APRENDER SEMPRE”.
Além de um título, seu texto deverá possuir:
a) Introdução, em que você apresentará seu ponto de vista
sobre o tema;
b) Desenvolvimento, em que você apresentará argumentos
que sustentem sua opinião;
c) Conclusão, em que você apresentará suas considerações finais.
Seu texto será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
1) adequação ao tipo de texto: dissertação;
2) adequação à proposta: a redação deverá ter relação direta com o
tema proposto;
3) capacidade de organização dos argumentos que fundamentarão
as conclusões do texto;
4) clareza, coerência, coesão e concisão;
5) respeito ao padrão formal da língua portuguesa.

Atenção: Use a página 5 para fazer o rascunho de sua redação.
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TEXTO 1
Louvor do Aprender

Aprende o mais simples! Pra aqueles
Cujo tempo chegou
Nunca é tarde demais!
Aprende o abc, não chega, mas
Aprende-o! E não te enfades!
Começa! Tens de saber tudo!
Tens de tomar a chefia!
Aprende, homem do asilo!
Aprende, homem na prisão!
Aprende, mulher na cozinha!
Aprende, sexagenária!
Tens de tomar a chefia!
Frequenta a escola, homem sem casa!
Arranja saber, homem com frio!
Faminto, pega no livro: é uma arma.
Tens de tomar a chefia.
Não te acanhes de perguntar, companheiro!
Não deixes que te metam patranhas* na cabeça:
Vê c’os teus próprios olhos
O que tu mesmo não sabes
Não o sabes.
Verifica a conta:
És tu que a pagas.
Põe o dedo em cada parcela,
Pergunta: como aparece isto aqui?
Tens de tomar a chefia.
* Patranha: mentira; história ou narração mentirosa
Bertolt Brecht, em Lendas, Parábolas,
crónicas, sátiras e outros poemas.
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TEXTO 2

A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e
aprender ainda mais.
Aristóteles

TEXTO 3

Eu estou sempre fazendo aquilo que não sou
capaz, numa tentativa de aprender como fazê-lo.
Picasso

TEXTO 4

Todos nós sabemos alguma coisa.
Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre.
Paulo Freire
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

Nota: após fazer o rascunho nesta página, passe seu trabalho
para a Folha de Redação Definitiva, usando caneta azul ou preta. Não se esqueça de dar um título para o seu trabalho.
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Texto para as questões 1 e 2
Felicidade clandestina

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme; enquanto nós todas
ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de
livraria.
Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em
vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos
um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do
Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como “data natalícia” e “saudade”.
Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas,
de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que
ela me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros
que ela não lia.
Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre
mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato.
Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo
com ele, comendo-o, dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria.
(...)
Clarice Lispector
O Primeiro Beijo - São Paulo, Ed. Ática, 1996.
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1 - De acordo com o fragmento do texto “Felicidade clandestina”, assinale a alternativa incorreta.
a) O texto apresenta o foco narrativo em primeira pessoa, pois o
narrador é também um personagem.
b) Através da recordação de fatos do seu passado, Clarice Lispector
busca fazer uma investigação psicológica de autoanálise.
c) A antagonista não apreciava a leitura e se sentia inferior às outras,
principalmente em relação à narradora.
d) O motivo de tanto ódio da antagonista não tinha relação com os
aspectos físicos das meninas a quem odiava.
e) A narradora demonstrava, apesar da pouca idade, possuir muito
gosto pela leitura.
2 - Classifique a função sintática das três palavras em destaque
e assinale a alternativa correta.

Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho.
a)
b)
c)
d)
e)

verbo de ligação / verbo transitivo direto / objeto direto
verbo intransitivo / verbo transitivo direto / objeto indireto
verbo transitivo indireto / verbo intransitivo / adjunto adnominal
verbo de ligação / verbo de ligação / sujeito simples
verbo de ligação / verbo transitivo indireto / objeto indireto
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Texto para as questões 3 e 4
Diálogo de todo o dia

- Alô, quem fala?
- Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala.
- Mas eu preciso saber com quem estou falando.
- E eu preciso saber antes a quem estou respondendo.
- Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala?
- Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo.
- Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria
saber é quem está no aparelho.
- Ah, sim. No aparelho não está ninguém.
- Como não está, se você está me respondendo?
- Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém.
- Engraçadinho. Então, quem está fora do aparelho?
- Agora melhorou. Estou eu, para servi-lo.
- Não parece. Se fosse para me servir já teria dito quem está falando.
- Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá. E um não
conhece o outro.
- Se eu conhecesse não estava perguntando.
- Você é muito perguntador. Pois se fui eu que telefonei.
- Não perguntei nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas.
- Mas podia estar interessado pelo menos em responder a quem
telefonou.
- Estou respondendo.
- Pela última vez, cavalheiro, e em nome de Deus: quem fala?
- Pela última vez, e em nome da segurança, por que eu sou obrigado a dar esta informação a um desconhecido?
- Bolas!
- Bolas digo eu. Bolas e carambolas. Por acaso você não pode
dizer com quem deseja falar, para eu lhe responder se essa pessoa
está ou não aqui, mora ou não mora neste endereço? Vamos, diga
de uma vez por todas: com quem deseja falar?
…Silêncio.
- Vamos, diga: com quem deseja falar?
- Desculpe, a confusão é tanta que eu nem sei mais. Esqueci.
Tchau!
Carlos Drummond de Andrade
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3 - Leia a crônica de Carlos Drummond de Andrade e assinale a
alternativa incorreta.
a) A linguagem é coloquial, pois o texto baseia-se em uma cena do
cotidiano.
b) Quem recebeu a ligação perdeu muito tempo tentando convencer
o outro a dizer quem era e acabou sem saber quem ligou.
c) Pode-se perceber que a irritação tomou conta de ambos os personagens.
d) A comunicação transcorre perfeitamente em todo o diálogo.
e) Quem ligou não conseguiu falar com quem queria e nem sobre o
que queria.
4 - Assinale a alternativa que contém assertivas verdadeiras.
I - É predominante, em toda a crônica, o discurso direto.
II - Em “Me faz o obséquio de dizer quem fala?”, a forma correta,
de acordo com a norma culta, seria “Faça-me o obséquio de
dizer quem fala?”
III - Em “Bolas digo eu. Bolas e carambolas.”, há o emprego da
linguagem denotativa.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão incorretas; III está correta
I e II estão corretas; III está incorreta.
II e III estão corretas; I está incorreta.
todas estão corretas.
todas estão incorretas.
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Texto para as questões 5 e 6
Estudo ajuda a desvendar a linguagem das plantas
Nova pesquisa descobriu particularidades genéticas relacionadas à produção de compostos químicos que permitem a comunicação entre as plantas

Pesquisas recentes têm demonstrado o funcionamento de habilidades das plantas até então desconhecidas. Entre elas, a de se comunicar por meio de compostos voláteis: viajando pelo ar, eles servem de alerta para a presença de herbívoros potencialmente perigosos, induzindo outras plantas a tornarem suas folhas mais resistentes. Esses compostos, também chamados de metabólitos, são sintetizados por vários genes diferentes. Além de ajudarem na sobrevivência das plantas, podem ser benéficos aos humanos, dando origem a vários tipos de medicamentos.
Uma nova pesquisa feita no Instituto para a Ciência Carnegie, nos
Estados Unidos, revelou mais informações sobre o mecanismo de
comunicação vegetal. Publicado nesta quinta-feira na revista Science,
o estudo descobriu que os genes responsáveis por sintetizar
metabólitos especializados — ou seja, que têm funções específicas
para o desenvolvimento e sobrevivência das plantas — são diferentes do restante dos genes do vegetal. Eles evoluem, organizam-se
no DNA e são ativados de forma diferente.
Para os autores do estudo, essa descoberta poderá ajudar a desenvolver novas estratégias de pesquisas sobre o funcionamento das
plantas, o que pode impactar estudos em áreas que vão desde a
agricultura até a criação de novos medicamentos.
Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após criarem um
sistema computacional capaz de analisar o genoma de uma planta e
dar informações sobre os metabólitos. A equipe comparou o genoma
de dezesseis espécies vegetais diferentes — incluindo flores, algas
e musgos.
“Apesar de nossa saúde e bem-estar dependerem muito de compostos químicos vindos de plantas, sabemos pouco sobre como eles
são produzidos e sua real diversidade na natureza”, diz Seung Yon
Rhee, coordenador do estudo. “Esperamos que esses resultados
permitam que cientistas usem as características dos genes que sintetizam os metabólitos especializados para descobrir como eles beneficiam as plantas e como podem nos beneficiar também.”
Revista veja online – 01/05/2014
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5 - Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O principal objetivo da pesquisa é provar que existe comunicação
entre os vegetais.
b) Essa descoberta não terá muita influência em estudos de outras
áreas, como agricultura e indústria farmacêutica.
c) Nossa saúde e bem-estar dependem muito de compostos químicos vindos de plantas.
d) Os compostos, também chamados de metabólitos, são sintetizados por vários genes diferentes.
e) A equipe comparou o genoma de dezesseis espécies vegetais diferentes, entre elas flores, algas e musgos.
6 - Observe cada fragmento e assinale a alternativa incorreta.
a) Em: “... sabemos pouco sobre como...” – observa-se um sujeito oculto.
b) Em: “... poderá ajudar a desenvolver novas estratégias de pesquisas...” -– existe uma locução verbal.
c) Em: “Esperamos que esses resultados permitam que cientistas
usem as características dos genes que sintetizam os metabólitos
especializados para descobrir como eles beneficiam as plantas e
como podem nos beneficiar também.” – há a utilização do discurso
indireto.
d) Em: “Para os autores do estudo, ...” – o núcleo do sujeito é autores.
e) Em: “Eles evoluem, organizam-se no DNA e são ativados de forma
diferente.” – o pronome eles se refere a genes responsáveis por
sintetizar metabólitos especializados.
7 - Observe o excerto e classifique morfologicamente as quatro
palavras em destaque. A seguir assinale a alternativa que as apresenta na sequencia correta.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após criarem um
sistema computacional capaz de analisar o genoma de uma planta
e dar informações sobre os metabólitos.
a)
b)
c)
d)
e)

advérbio / pronome / adjetivo/ substantivo
artigo / adjetivo / advérbio / pronome
preposição / advérbio / substantivo / artigo
verbo / artigo / advérbio / preposição
artigo / pronome / substantivo / preposição
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8 - Observe os versos retirados de canções da MPB e os associe
às figuras de linguagem correspondentes.
1 - Amigo é feito casa que se faz aos poucos
e com paciência pra durar pra sempre
(Amigo é casa/Capiba e Hermínio Bello De Carvalho)
2 - Eu tenho as mãos atadas sem ação
E um coração maior que eu para doar
(Mãos atadas/Simone Saback)
3 - Eu tô te explicando pra te confundir
Tô te confundindo pra te esclarecer
Tô iluminado pra poder cegar
Tô ficando cego pra poder guiar
(Tô/Tom Zé e Elton Medeiros)
4 - Telhados de Paris
Em casas velhas, mudas
Em blocos que o engano fez aqui
(Telhados de Paris/Marcelo Jeneci e Zélia Duncan)
5 - Tu sabes bem quantas portas tem meu coração
E dos punhais cravados pela ingratidão
(Doce de Coco/Hermínio Bello de Carvalho
e Jacob do Bandolim)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
a)
b)
c)
d)
e)

metáfora
personificação
antítese
comparação
hipérbole

1-e ; 2-d ; 3-c ; 4-b ; 5-a
1-d ; 2-e ; 3-c ; 4-b ; 5-a
1-d ; 2-c ; 3-b ; 4-a ; 5-e
1-a ; 2-d ; 3-b ; 4-e ; 5-c
1-c ; 2-a ; 3-b ; 4-e ; 5-d
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9 - Observe a charge abaixo e assinale a alternativa que contém
assertivas verdadeiras.

I - A charge apresenta linguagem coloquial.
II - Em “Tô sabendo, mas ainda não deu pra morar não...” A palavra em destaque é empregada no sentido denotativo.
III - A charge apresenta uma crítica à saúde, à educação e à habitação.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão incorretas; III está correta
I e III estão corretas; II está incorreta.
II e III estão corretas; I está incorreta.
todas estão corretas.
todas estão incorretas.
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Texto para as questões 10 e 11
Pronominais

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro
Oswald de Andrade

10 - Leia o poema de Oswald de Andrade e assinale a alternativa
incorreta.
a) Em “Dê-me um cigarro” há o emprego da mesóclise.
b) No poema, Oswald de Andrade faz uma crítica à rigorosa correção
gramatical que não leva em conta os falares do povo brasileiro.
c) Pode-se comparar o primeiro verso com o último para observar
uma das diferenças entre a norma padrão culta e a linguagem coloquialmente falada pela maioria das pessoas.
d) O título do poema, “Pronominais”, refere-se à regra de colocação
de pronomes, que considera incorreto iniciar pronomes oblíquos
átonos no início das frases.
e) Para Oswald, o domínio das regras gramaticais não é necessário
para que se estabeleça a comunicação entre as pessoas.
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11 - Sobre o Movimento Modernista, que teve em Oswald de
Andrade um de seus principais representantes, assinale a alternativa correta.
a) No Brasil, este movimento possui como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada em 1925, na cidade de São Paulo.
b) Na primeira fase do Modernismo, ou seja, após a Semana de Arte
Moderna, não se observa compromisso dos artistas com a renovação estética que se beneficia pelas relações com as vanguardas
europeias, como cubismo, surrealismo, futurismo, entre outras.
c) Apesar da força do movimento literário modernista, pode-se dizer
que a música, a arquitetura e também as artes plásticas, com destaque para a pintura, tiveram grande importância nesse contexto.
d) Não interessava aos modernistas romper com os paradigmas (modelos) do tradicionalismo cultural.
e) Sob o enfoque Modernista, principalmente na primeira fase, a construção da imagem brasileira se distanciava do povo e da realidade
popular.
12 - Assinale a alternativa em que a pontuação é empregada corretamente.
a) O principal sintoma da depressão é o humor deprimido, que pode
envolver sentimentos como tristeza, indiferença e desanimo.
b) Todos esses sintomas, são naturais do ser humano e, nem sempre
são sinônimo de depressão. Mas se somados a outros sintomas e
se persistirem por ao menos duas semanas podem configurar um
quadro de: depressão clínica.
c) O humor deprimido faz com que a pessoa passe a enxergar o mundo, e a si mesma de forma negativa e infeliz!
d) Mesmo se acontece algo de bom em sua vida ela, vai dar mais
atenção, ao aspecto ruim do evento.
e) “Com isso o paciente tende a se sentir incapaz: e sua autoestima
diminui” diz o psiquiatra, Rodrigo Leite; do Instituto de Psiquiatria
da USP.
Adaptado de Revista Veja - 29/04/2014
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia - acesso em 02/05/2014.
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13 - Preencha as lacunas com porque; porquê; por que ou por
quê. Depois escolha a alternativa que contém as respostas corretas.
I - Ontem você saiu cedo. _______________?
II - _________________ você saiu cedo ontem?
III - Eu sai cedo ___________________ estava cansado.
a)
b)
c)
d)
e)

porquê / porque / por que
por quê / por que / porque
por que / por quê / porque
por quê / porque / porquê
por que / por que / por quê
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14 - Relacione as obras abaixo às respectivas escolas literárias
e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(

) CASA DE PENSÃO

O quarto respirava todo um ar triste de desmazelo e boêmia. Fazia
má impressão estar ali: o vômito de Amâncio secava-se no chão, azedando a ambiente; a louça, que servira ao último jantar, ainda coberta
de gordura coalhada, aparecia dentro de uma lata abominável, cheia
de contusões e comida de ferrugem. Uma banquinha, encostada à
parede, dizia com o seu frio aspecto desarranjado que alguém estivera aí a trabalhar durante a noite, até que se extinguira a vela, cujas
últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas
bordas de um frasco vazio de xarope Larose, que lhe fizera às vezes
de castiçal. Num dos cantos amontoava-se roupa suja; em outro repousava uma máquina de fazer café, ao lado de uma garrafa de espírito de vinho. Nas cabeceiras das três camas e ao comprido das paredes, sobre jornais velhos e desbotados, dependuravam-se calças e
fraques de casimira: em uma das ombreiras da janela havia umas
lunetas de ouro, cuidadosamente suspensas de um prego. Por aqui e
por ali pontas esmagadas de cigarro e cuspilhadas ressequidas. No
meio do soalho, com o gargalo decepado, luzia uma garrafa.
(

) MEU ANJO

Meu anjo tem o encanto, a maravilha
Da espontânea canção dos passarinhos;
Tem os seios tão alvos, tão macios
Como o pelo sedoso dos arminhos.
...
(

) BEBA COCA COLA

beba coca cola
babe
cola
beba coca
babe cola caco
caco
cola
cloaca
1 - Romantismo
2 - Naturalismo
3 - Concretismo
a)
b)
c)
d)
e)

2, 3, 1
1, 2, 3
3, 1, 2
2, 1, 3
3, 2, 1
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15 - Assinale a alternativa que contém apenas assertivas verdadeiras a respeito das escolas literárias brasileiras.
I-

A poesia romântica brasileira pode ser dividida em três gerações: 1ª geração: Nacionalista; 2ª geração: Ultrarromântica;
3ª geração: Condoreira.
II - As características do Realismo são semelhantes às do Romantismo, pois em ambos os movimentos havia a idealização
da mulher e o sentimentalismo exagerado.
III - Algumas das principais características do Arcadismo são a
busca por uma vida simples e a valorização da natureza.
Thomas Antonio Gonzaga e Cláudio Manoel da Costa estão
entre seus principais expoentes.
a)
b)
c)
d)
e)

II e III estão corretas, I está incorreta.
I e III estão corretas, II está incorreta.
I e II estão corretas, III está incorreta.
todas estão incorretas.
todas estão corretas.

16 - Complete as lacunas com a palavra que apresenta a concordância correta. “Quanto ............................ pressão ............................
sobre os alunos, melhor ............................ para todos”.
a)
b)
c)
d)
e)

menas / haver / será
menos / houverem / serão
menos / houver / será
menas / haver / serão
menas / houver / será

17 - Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância
verbal.
a)
b)
c)
d)
e)

Faz anos que ele trabalha na mesma empresa.
Havia sérios problemas no ministério.
Vendem-se casas no litoral.
Os meninos pareciam ouvirem os conselhos do avô.
São sete horas.
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18 - Observe a charge abaixo e assinale a alternativa incorreta.

a) As palavras mãe e menino são vocativos.
b) A conjugação correta do verbo querer, na segunda pessoa do singular é tu queres.
c) O imperativo afirmativo do verbo soltar está conjugado de maneira
correta.
d) A palavra isso, empregada duas vezes, é um pronome demonstrativo.
e) O imperativo afirmativo do verbo olhar está conjugado de forma
incorreta, pois o certo seria: olhe.
19 - Preencha as lacunas das quatro frases abaixo com as palavras adequadas.
I - Nós viajaremos para a Europa amanhã ................. tarde.
II - Ele tentou subir no pico ................. alto da montanha.
III - Nessa situação, não ................. o que fazer.
IV - Hoje todos estão ................. humorados.
a)
b)
c)
d)
e)

a / mais / há / mau
à / mas / a / mal
a / mas / à / mau
há / mais / à / mal
à / mais / há / mal

20 - Assinale a alternativa em que o plural das palavras “chapéu
/ cidadão / armazém / degrau / júnior” esteja correto.
a) chapéus / cidadãos / armazéns / degraus / juniores
b) chapéis / cidadãos / armazéns / degrais / júniors
c) chapéus / cidadões / armazéms / degrais / juniores
d) chapéis /cidadões / armazéns / degraus / júniores
e) chapéis /cidadãos / armazéms / degráis / júniors
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INGLÊS
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Test Instruction: answer the questions from 21 to 23 according
to the text 1.
TEXT 1
Brazil turns to drones to protect Amazon
By Joe Leahy in Alta Floresta, Mato Grosso. April 21,2014.

Brazilian municipalities are turning to drones as they prepare to
implement a tough new law designed to save the Amazon from total
deforestation.
Municipal authorities in the Amazon region, ...........1 ............. of which
covers double the size of Scotland, are looking to use drones to map
properties and monitor whether farmers and others are maintaining
the minimum of forest cover required under the new forest code.
“With the acquisition of a drone, we would have a better result, we
would have a panoramic view of how this process of recuperation is
progressing,” said Gercilene Meira, a specialist with the state
environmental secretariat in the municipality of Alta Floresta, in Mato
Grosso state. “We have done some tests using balloons but it was not
sufficient.”
Passed in 2012, Brazil’s forest code was hailed as a breakthrough
in the country’s efforts to protect the Amazon while maintaining its
emergence as an agricultural power. It is already one of ...........2 .............
exporters of sugar, coffee, soya beans and beef.
The law requires farmers in the Amazon to preserve up to 80 per
cent of the forest on their land as well as protect springs and rivers.
Those who violated previous restrictions on deforestation are required
to recuperate parts of the lost vegetation on their lands.
The need for the new law was highlighted last year, when
deforestation of the Amazon increased for the first time in several years.
Adapted from Financial Times
21 - According to the text, which of the following is Not true?
a) Brazil’s environmental authorities are deploying unmanned aerial
vehicles (UAVs), or drones, to monitor remote areas for deforestation.
b) They are looking to use drones to make a survey in properties and
check if farmers and others are preserving the area according to the
new code.
c) Brazil’s forest code was hailed as a step backward in the country’s
attempts to protect the Amazon.
d) Brazil is the world’s leading exporter of soya beans, coffee and beef.
e) The law demands that growers, in the Amazon to preserve up to 80
per cent of the forest on their land and protect springs and rivers,
too.
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22- It can be inferred from the passage that
a) Brazilian municipalities are turning to drones since they cannot
implement a new law to save the Amazon from deforestation.
b) specialists have done some tests using balloons and it was sufficient.
c) those who violated previous restrictions on deforestation are required
to sell part of their lands.
d) the urgency for the new law was recommended last year, after the
deforestation of the Amazon had already increased for several years.
e) the drones are taking flight to watch over the world’s largest remaining
rainforest, the Brazilian Amazon.
23 - Circle the letter that correctly completes the blanks 1 and 2
with the right degree of the adjectives.
a)
b)
c)
d)
e)

the biggest / the largest
the bigger / the largest
the biggest / the larger
bigger than / larger than
big than / large than

Test Instruction: answer the questions from 24 to 26 according
to the text 2.
TEXT 2
Gabriel García Márquez was a Literary Giant
With a Passion for Journalism
By Karla Zabludovsky Friday, April 18,2014

The late Gabriel García Márquez holds a special place in the hearts
of journalists.
Like Charles Dickens, Mark Twain and Ernest Hemingway — or
contemporaries like Pete Hamill and Tom Wolfe — García Márquez,
a titan of 20th century literature, honed his writing skills as a reporter
before he became a celebrated novelist.
Even as his literary star rose, García Márquez, known colloquially
across Latin America as Gabo, spoke proudly, tenderly and
frequently about journalism.
“Those who are self-taught are avid and quick, and during those
bygone times, we were that to a great extent in order to keep paving
the way for the best profession in the world… as we ourselves called
it,” said García Márquez during a speech about journalism at the 52nd
Assembly of the Inter American Press Association in 1996.
Newsweek Magazine
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24 - It is stated in the text that
a) although he had a special place in the hearts of journalists, he could
never be one of them.
b) there was pride involved in speaking about being a novelist.
c) he was not successful in writing skills as a reporter before he became
a novelist.
d) Gabo was Garcia-Marquez’s nickname across Latin America.
e) Charles Dickens, Mark Twain and Ernest Hemingway were only
novelists.
25 - The underlined words in the passage are
a)
b)
c)
d)
e)

adjectives.
adverbs.
nouns.
prepositions.
verbs.

26 - Choose the letter that best defines the phrase bygone times
in the passage.
a)
b)
c)
d)
e)

by the present time
occurring at this time
a period time in the past
a short time ago
most recent time

Test Instruction: answer the questions 27 and 28 according to
the passage.

When I ..................... a long time, very patiently, without .....................
him lie down, I resolved to open a little — a very, very little crevice in
the lantern. So I opened it — you cannot imagine how stealthily,
stealthily — until, at length, a single dim ray, like the thread of the
spider, shot from out the crevice and full upon the vulture eye.
Extracted from The Tell-Tale Heart by Edgar Allan Poe
27 - Circle the letter of the verbs that correctly complete the
sentences.
a)
b)
c)
d)
e)

had wait / hear
had waited / to hear
had waiting / hearing
had waited / hearing
had wait / heard
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28 - Choose the words that best keep the meaning of the original
sentence if they are substituted for the underlined words.
a)
b)
c)
d)
e)

a common bright ray
a general shining ray
one and only clear ray
an ordinary unclear ray
a unique fairly dark ray

29 - Circle the letter of the answer that correctly contains the
following sentence into the negative form:

The conference director welcomes proposals for round tables and
panels that deal with the development of important genres, literary
movements, themes, and issues.
American Literature Association
Symposium on American Poetry
a) The conference director do not welcome proposals for round tables
and panels that do not deal with the development of important genres,
literary movements, themes, and issues.
b) The conference director does not welcome proposals for round tables
and panels that do not deal with the development of important genres,
literary movements, themes, and issues.
c) The conference director does not welcomes proposals for round
tables and panels that does not deal with the development of
important genres, literary movements, themes, and issues.
d) The conference director not welcomes proposals for round tables
and panels that not deal with the development of important genres,
literary movements, themes, and issues.
e) The conference director do not welcomes proposals for round tables
and panels that does not deal with the development of important
genres, literary movements, themes, and issues.
30 - Choose the correct tag to finish the sentence.

“Yes. Probably we should. Did you take the number of the cab?”
“No. You didn’t notice it, ...................... ?”
Extracted fromThe Necklace
by Guy de Maupassant
a) did you
b) didn’t I
c) do you
d) do I
e) didn’t you
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31 - Podemos afirmar que 1,3333... de um mês de 31 dias, corresponde a
a)
b)
c)
d)
e)

40 dias
40 dias e 1 hora
41 dias e 1 hora
41 dias e 7 horas
41 dias e 8 horas

32 - Foi feita a planta de um terreno em uma determinada escala.
De acordo com as figura 1 e 2, podemos dizer que a escala
utilizada e a área real do terreno (em metros quadrados) são,
respectivamente,

Figura 1: Desenho da planta do terreno

Figura 2: Dimensõesreais do terreno

escala 1:5 e área 10.000 m2
escala 1:50 e área 10.000 m2
escala 1:500 e área 50.000 m2
escala 1:500 e área 25.000 m2
escala 1:5.000 e área 25.000 m2

a)
b)
c)
d)
e)

33 - O dobro da soma das raízes da equação é
4
2 9

( )

a)
b)
c)
d)
e)

-2X

0
1
2
3
4
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3
-5 2

( )

2X

=-3é

34 - Dada uma função com domínio D, ela possui inversa se, e
somente se, for bijetora. Partindo dessa premissa, nem todas as
funções trigonométricas possuem inversas em seus domínios
de definição, já que para um valor da função correspondem infinitos valores de x (x = 2kπ
π, k ∈ Z). Porém nós podemos tomar
subconjuntos desses domínios D para gerar novas funções que
possuam inversas.
Vejamos: A função inversa de f, denominada arco cujo seno, definida por
, é denotada por
e a função inversa de g, denominada arco
cujo cosseno, definida por
, é denotada
por
. Sendo assim, podemos afirmar que os
gráficos das funções
e
são, respectivamente,
a)

;

b)

;
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c)

;

d)

;

e)

;
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π]  R, definida por:
35 - Considere a função f: [0, 2π

O gráfico que melhor representa essa função f é
a)

b)

c)

d)

e)
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36 - O tempo de reação do corpo a um estímulo inicia-se com
uma mensagem que é enviada ao cérebro e termina quando o
cérebro envia outra mensagem para o corpo executar a reação
física.
Esse tempo de reação varia de uma pessoa para outra, do
ambiente, do nível de estresse da pessoa, etc. Em média, para
os motoristas após 6h de trabalho, podemos adotá-lo como
sendo por volta de 0,25 segundos. Uma pessoa,adepta da
“direção perigosa”, pode demorar até 3,25 segundos para pegar
o telefone celular e atender uma ligação, tempo este em que ela
não estará com a atenção voltada para o trânsito à sua frente.
Considere que, após completar a ligação, ela levante a cabeça e
veja algo inesperado a certa distância à frente e freie bruscamente
o carro.
Estando o carro a uma velocidade constante de 126 km/h e
supondo que a velocidade do veículo se reduza uniformemente
à razão de 8,75 m/s em cada segundo a partir do momento em
que o freio foi acionado, podemos dizer que o carro percorreu,
durante o intervalo de tempo sem a devida atenção do motorista
ao transito até a parada total do veículo, uma distância
aproximada de
a)
b)
c)
d)
e)

70 m
122 m
140 m
176 m
192 m

37 - O menor intervalo de tempo para que o cérebro humano
consiga distinguir dois sons que chegam ao ouvido é por volta
de 10-1s. Isso ocorre porque o ouvido humano só consegue
captar e processar (ou seja, distinguir) sons produzidos em um
intervalo maior que um décimo de segundo devido à persistência
auditiva, o que gera o fenômeno conhecido como reverberação.
Adotando a velocidade do som como 340 m/s em um local com
um grande obstáculo, qual será a distância D máxima que uma
pessoa, frontalmente ao obstáculo, deva estar para que ocorra a
reverberação quando ela gritar “olá”?
a)
b)
c)
d)
e)

0 < D < 17 m
17 m < D < 34 m
34 m < D < 340 m
340 m < D < 1.700 m
1.700 m < D < 3.400 m
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38 - O processo utilizado para extrair o petróleo do fundo do mar
é basicamente igual ao da extração do petróleo em “terra firme”.
A diferença crucial quando a extração é no subsolo do fundo do
mar é a profundidade. A figura esquemática a seguir representa
as reservas do “pré-sal”.

(Fonte: Figura adaptada do site http://boipebanews.blogspot.com.br/
2010_12_01_archive.html – Acesso em 15/04/2014.)

Havendo uma grande quantidade de gases no poço perfurado,
a própria pressão do gás fará com que o petróleo suba pela
tubulação, mas se a pressão do gás for pouca ou nula, deve-se
instalar bombas de extração para bombear o petróleo para a
superfície. Supondo-se que uma bomba para extrair o petróleo
situado a seis mil metros de profundidade bombeie, em um
determinado intervalo de tempo, 3000 litros de petróleo para o
depósito na plataforma marítima (ao nível do mar), o módulo do
trabalho útil (em joules) realizado pela bomba será por volta de
a)
b)
c)
d)
e)

0,16 TJ
0,16 GJ
16 MJ
16 kJ
1,6 kJ

Dados:
Peso específico do petróleo 0,88 kgf/L,
considere 1 kgm = 10 J e ângulo θ = 0°
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39 - Misturou-se em um vasilhame a mesma quantidade m de
dois líquidos (1 e 2) miscíveis com densidades d1 = 0,6 g/cm3 e
d2 = 0,4 g/cm 3. Após mexer bem a solução, foi colocado dentro do vasilhame um cubo de ferro fundido com densidade
dM = 7,5 g/cm 3 e de aresta igual a 2 cm. Sabendo-se que a
massa M do cubo é igual a um sexto da massa m de cada
líquido, podemos afirmar que
a) a densidade da solução era 0,48 g/cm3 e, após colocar o cubo, a
densidade total passou a ser de 0,90 g/L.
b) antes de colocar o cubo a densidade da solução era 0,48 g/cm3 e o
volume do líquido 2 era 600 cm3.
c) antes de colocar o cubo a densidade da solução era 0,50 g/cm3 e o
volume do líquido 1 era 600 cm3.
d) antes de colocar o cubo a densidade da solução era 0,50 g/cm3 e a
massa total passou a ser de 780 g.
e) antes de colocar o cubo a densidade da solução era 0,48 g/cm3 e a
massa do líquido 1 era de 360 g.
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40 - Leia o texto a seguir.
CORREÇÃO DE NEWTON À TERCEIRA LEI DE KEPLER

As leis de Kepler são cinemáticas e foram fundamentais para permitir que Newton descobrisse as leis da mecânica e da gravitação.
Com essas leis, Newton mostrou que aterceira lei de Kepler necessitava de uma pequena correção. Com essa correção, a terceira lei de
Kepler se escreve:

Ou seja, a razão entre o cubo das distâncias médias dos planetas
à estrela e o quadrado dos períodos dos movimentos é aproximadamente a mesma para todos os planetas. Ela depende também da
massa m do planeta, que aparece somada à massa M da estrela no
fator (M + m).
(Fonte: Adaptação de http://www.astro.iag.usp.br/~sylvio/
exoplanets/planetas.htm#47UMa) – Acesso em 22/04/2014.
O Sol tem cerca de 1000 vezes mais massa que o maior planeta
do nosso Sistema Solar e o texto nos informa que a “Terceira Lei
de Kepler” não está totalmente correta embora, na prática, para
o nosso sistema solar, essa correção não seja utilizada. O motivo para não fazer a correção é que
a) o valor de m é zero, e consequentemente, não produz nenhuma
alteração na fórmula da Gravitação Universal de Newton.
b) sendo r a distância média dos planetas ao Sol, então o fator (M+m)
também será uma média; consequentemente, não haverá alteração nenhuma a ser considerada.
c) como as Leis de Kepler são cinemáticas, o fator (M+m) não fará
alteração nenhuma no caso, pois o mesmo relaciona-se com as
leis da dinâmica.
d) como a massa do Sol é muito maior que a massa do planeta,
(M + m) ≈ M, portanto a maior diferença possível no fator será
de cerca de 1 milésimo.
e) sendo a massa M muito maior que a massa m, (M+m) ≈ M, isso
compensa a diferença que ocorre com o campo gravitacional do
Sol, tornando-a desprezível.
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41 - A partir do monóxido de carbono e hidrogênio, em
determinadas condições, é possível obter metanol conforme a
equação química abaixo:
CO(g) +

H2(g)

H3COH(g)

Nesta equação
a) o gás hidrogênio é o agente oxidante na reação.
b) o metanol produzido é inflamável.
c) o monóxido de carbono e o hidrogênio antes de iniciar a reação
formam uma mistura azeotrópica.
d) cada 2,0 g de hidrogênio consomem, estequiometricamente, 28 g
de monóxido de carbono.
e) partindo-se de um mol de cada gás, serão produzidos dois mols
de álcool metílico.
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42 - Moléculas orgânicas de elevada massa molecular,
denominados de POLÍMEROS , estão sendo cada vez mais
empregadas nas indústrias, produzindo materiais mais leves,
com mais resistência e de menor custo que os tradicionais.
Para se obter um POLÍMERO, são utilizadas várias moléculas
menores denominadas MONÔMEROS.
Abaixo são apresentados alguns MONÔMEROS e seus
respectivosPOLÍMEROS.

H
I-

n

H
C

C

H

H

ETILENO

II - H2N
III - H

IV - n H2C

H

C

C

H

H

n

POLIETILENO

(CH2)6
C

H

0
H
CHC/

CLORETO DE VINILA

NH2

NAILON
BAQUELITE (FÓRMICA)
H

H

C

C

H

H

n

POLICLORETO DE VINILA (pvc)

Apresenta(m) caráter básico o(s) monômero(s)
a)
b)
c)
d)
e)

somente (I)
somente (II)
somente (IV)
I e II
II , III e IV.
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43 - O metal usado para proteger o casco de um navio ou de uma
tubulação de ferro subterrânea, é denominado “metal (eletrodo)
de sacrifício” . Esse metal, quando preso ao casco do navio, sofre
desgaste no lugar do ferro, impedindo assim a corrosão do
casco. Considere os potenciais-padrão de redução abaixo e
indique a melhor opção para ser utilizada como protetor do ferro.
a)
b)
c)
d)
e)

Fe2+
Ag+
Pb2+
Ni2+
Mg2+

+
+
+
+
+

2e1e2e2e2e-

Fe0
Ag0
Pb0
Ni0
Mg0

E0 = - 0,44 volts
E0 = + 0,80volts
E0 = - 0,14 volts
E0 = - 0,25 volts
E0 = - 2,37 volts

44 – O gráfico a seguir representa a variação da pressão de vapor
do benzeno, da água e do ácido acético, com a temperatura
Pmv(mmHg)

benzeno

água
ácido acético

Considere as seguintes afirmações:
I - A água é mais volátil que o ácido acético;
II - As pressões de vapor aumentam com o aumento da
temperatura;
III - O ácido ácido acético, sendo um ácido fraco, na pressão
de 760 mmHg tem ponto de ebulição a 100oC;
IV - O benzeno é o liquido menos volátil.
São corretas as afirmações
a) I e II
b) I e IV
c) I, II e III
d) I, III e IV
e) II, III e IV
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45 – O estudo de uma reação representada pela equação química
A(g)

+

B (g)

C (g)

revelou que sua velocidade inicial era dada pela expressão:
v = k [A]a [B]b
Os dados abaixo, na tabela, foram coletados a 25ºC
[A]

[B]

V(mol/L.s

Os valores de (a) e (b), na expressão da velocidade, são
respectivamente,
a) 0 e 2
b) 1 e 2
c) 2 e 0
d) 2 e 1
e) 2 e 3

46 - A Amazônia apresenta uma diversidade animal e vegetal excepcional; ainda hoje, estão sendo descritas novas espécies e
muitas ainda estão para serem descobertas. As grandes árvores
responsáveis por formar o ‘dossel’ da mata nativa abrigam um
grande número de epífitas, dentre as quais
a) as samambaias, que são Briófitas, uma vez que não apresentam
vasos para transporte da seiva.
b) os liquens, que são constituídos por associações entre fungos e
algas.
c) os cogumelos, que são Pteridófitas, uma vez que não apresentam
estruturas vasculares para transporte da seiva.
d) as avencas, que são Hepáticas, uma vez que apresentam as estruturas vasculares xilema e floema.
e) os musgos, que são Gimnospermas, vegetais que apresentam estruturas vasculares bem desenvolvidas.
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47 - A digestão dos alimentos depende da produção de enzimas
que catalizam a hidrólise dos nutrientes aos seus menores constituintes de modo a permitir sua absorção para o sangue, que os
transportará para as células. A digestão do amido, proteínas e
gorduras produzirá, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

aminoácidos, ácidos graxos e glicose.
colesterol, ácidos graxos e lipídios.
aminoácidos, maltose e glicose.
ácidos graxos, glicose e aminoácidos.
maltose, aminoácidos e ácidos graxos.

48 - Darwin, em seu livro ‘Origem das Espécies’, de 1859, desenvolveu o conceito de evolução biológica, que ocasionou acirrados debates com representantes da igreja que, na época, viam
nesse conceito um ataque direto a seus dogmas. Apesar das inúmeras evidências a favor dessa teoria, ainda hoje existem grupos religiosos que a contestam. O ponto central da Teoria da
Evolução Biológica proposta por Darwin está
a) no surgimento de mutações nos cromossomos a partir da necessidade do organismo de invadir novos ambientes, conferindo, assim,
uma vantagem evolutiva, que será transmitida para seus descendentes.
b) no desenvolvimento das características que o organismo mais usa,
que serão transmitidas aos seus descendentes de modo a permitir
que sobrevivam e deixem mais descendentes.
c) no surgimento de variações ao acaso; aquelas que resultarem em
vantagens para sobrevivência nos diferentes ambientes permitirão
que os organismos que as possuem deixem mais descendentes.
d) no desaparecimento de órgãos que o animal menos usa, de modo
a economizar energia e permitir a sobrevivência da espécie.
e) na luta pela sobrevivência levando à aquisição ou perda de algumas características, de modo a conferir vantagem aos seus descendentes.
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49 - Aquecimento global leva malária a regiões antes sem a doença

Um estudo realizado por pesquisadores americanos sugere que o
aquecimento global está levando a malária para regiões onde a doença não ocorria antes. Cientistas da Universidade de Michigan descobriram que populações vivendo nas regiões mais altas da África e
da América do Sul correm um risco cada vez maior de contrair malária. O parasita da malária e o mosquito que o transmite não conseguem se adaptar ao ar mais frio tradicionalmente encontrado nessas
regiões. Por isso, a doença é contraída em regiões mais baixas e
quentes.Os pesquisadores acreditam que o aumento das temperaturas no futuro pode resultar em milhões de novos casos em algumas áreas.
notícias.terra.com.br, 07/03/2014
Apesar dos enormes avanços da ciência, ainda hoje a doença
que mais mata em todo o planeta é a Malária. Analise as afirmações abaixo sobre essa doença:
A malária é causada pelo protozoário Plamodium sp que
infecta as células do fígado e os glóbulos vermelhos do sangue.
II - O vetor responsável pela transmissão do protozoário é o
Aedes sp, endêmico nas regiões do centro-oeste brasileiro.
III - O inseto transmite uma forma infecciosa móvel, o
esporozoíto, que se reproduz assexuadamente nas células
hepáticas.
IV - Os glóbulos vermelhos são infectados com merozoítos, que
se reproduzem até romper as células.
I-

Estão corretas as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

I, III e IV
I, II e III
II, III e IV
I, II e IV
Apenas a afirmação I
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50 - Três quartos da superfície da Terra é recoberta por águas
salgadas que constituem os mares e oceanos. Os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico apresentam uma variabilidade enorme de espécies que, ainda hoje, estão sendo descobertas e estudadas. Teme-se que a crescente poluição que assola os oceanos possa causar extinção de inúmeras espécies
que sequer foram conhecidas pelos cientistas. As comunidades
marinhas podem ser
a) planctônicas, cujos representantes, como peixes e tartarugas, se
movimentam livremente pelos oceanos.
b) nectônicas, cujos representantes, como larvas e pequenos crustáceos, como o krill, alimento de baleias, são levados ao sabor das
correntes e marés.
c- bentônicas, constituídas pelos organismos que vivem no fundo dos
oceanos, como é o caso de lagostas, camarões e raias.
d- fitoplanctônicas, constituída por animais microscópicos que representam o primeiro nível na cadeia alimentar dos oceanos.
e- sésseis, constituídas por mamíferos com capacidade de realizar
grandes migrações pelos oceanos.

Página 40

ESTUDOS SOCIAIS

Página 41

51 - Antes do golpe civil-militar de 1964 os militares já haviam
tentado outros golpes para evitar a posse de presidentes legalmente eleitos. Assinale a alternativa que apresenta tentativas de
golpes dos militares brasileiros.
a) Em 1946, contrários à nova Constituição, os militares fecharam o
Congresso e impediram a posse de Eurico Gaspar Dutra. Posteriormente, através de acordos, Dutra foi empossado no governo.
Porém, seu sucessor, Brigadeiro Eduardo Gomes, foi vetado pelos
militares.
b) Em 1930, liderados por Getúlio Vargas, os militares derrubaram o
presidente Washington Luis e realizaram a Revolução de 1930. Em
1937 os militares deram outro golpe, depondo Getúlio e instalaram
o Estado Novo.
c) Em 1955, quando tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek
e em 1961, quando tentaram impedir a posse de João Goulart, após
a renúncia do presidente Jânio Quadros.
d) Em 1954, quando depuseram Getúlio Vargas, levando-o ao suicídio e em 1985, quando impediram a posse de Tancredo Neves.
e) Em 1945, quando os militares Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra
traíram Getúlio Vargas desalojando-o do poder e em 1993, quando
depuseram o presidente Fernando Collor de Melo, acusado de
corrupção.
52 - O historiador Jacques Le Goff denominou o período entre
os anos 1150 e 1250 de “Bela Idade Média”, caracterizado por
um recuo da fome, pela fundação de universidades e de catedrais góticas, pela expansão do culto mariano, que valorizou a
mulher medieval, pela crescente urbanização e mobilidade dos
homens, etc. O autor adverte, no entanto, que esse período também conheceu “sombras”. Assinale a alternativa onde há acontecimentos que podemos considerar “sombras”, ou seja, negativos, no período acima mencionado.
a) O emprego de novas técnicas no campo, que permitiram o aumento da produtividade e consequente liberação de mão de obra para
as cidades.
b) A proibição da usura e a perseguição dos usurários pela Igreja, o
que só prejudicou o desenvolvimento das atividades capitalistas.
c) A expansão das ordens mendicantes, que enganavam os camponeses com suas promessas de salvação divina.
d) A organização das Cruzadas estimuladas pelo Papa, que permitiu
e sacralizou a matança de islâmicos no Oriente.
e) A chegada da Peste Negra que matou milhares de pessoas.
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53 - O governo João Goulart foi marcado por: intensa mobilização
política nas cidades e no campo e de civis e militares subalternos; por reinvidicações populares pela ampliação da democracia e reformas; pela expectativa de um golpe iminente. Dentre as
alternativas abaixo, assinale a que não corresponde a acontecimentos desse governo.
a) João Goulart enviou ao Congresso, em outubro de 1963, pedido
de decretação de Estado de Sítio.
b) Em 12 de setembro de 1963 aconteceu em Brasília a Revolta dos
Sargentos, quando centenas de soldados das Forças Armadas tomaram prédios públicos, inconformados com a resolução do Supremo Tribunal Federal de não permitir o registro de candidaturas
de sargentos.
c) Aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural em março de 1963,
garantindo aos trabalhadores do campo os mesmos direitos dos
trabalhadores das cidades.
d) Em setembro de 1962 Jango assinou a Lei de Remessa de Lucros, que limitava a remessa das empresas multinacionais para
seus países de origem.
e) Criação do Plano de Metas com a intenção de acelerar o desenvolvimento brasileiro, através de planejamento econômico elaborado pelo economista Celso Furtado.
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54 - Definitivamente a década de 1930 não foi favorável aos Estados Unidos, que assistiram a uma grave crise econômica,
marcada principalmente por uma forte contração da oferta de
emprego. Como saída à crise, o presidente Franklin Roosevelt
criou o Plano New Deal. Dentre as alternativas abaixo, selecione
a que apresenta uma relação correta entre o Plano New Deal e o
Plano Real, criado pelo presidente Itamar Franco em 1994.
a) O Plano Real criou uma moeda forte, já que importava combater a
alta dos preços, enquanto o New Deal pretendia provocar o aumento dos preços para estimular a produção.
b) Quando Itamar Franco assumiu a Presidência, a inflação estava
muito alta e, para combatê-la, criou o Real, moeda equiparada ao
dólar. Diversamente, o presidente dos EUA aumentou os juros e
dificultou o crédito para conter a alta dos preços.
c) O Plano Real de Itamar Franco foi inspirado no Plano New Deal
americano, pois as crises em ambos países eram parecidas.
d) Franklin Roosevelt colocou em prática um plano de construção de
grandes obras públicas para gerar empregos e dinamizar a economia., mesma estratégia utilizada por Itamar Franco com o Plano
Real, que, além disso, criou empresas estatais para supervisionar
as obras.
e) Após a crise de 1929, os Estados Unidos conheceram uma prolongada deflação, que desestimulou a produção, derrubando a oferta
de empregos. No Brasil, o Plano Real colocado em prática pelo
presidente Itamar Franco priorizou a produção de automóveis populares, como o Fusca, estimulando ao mesmo tempo a produção
e o consumo. Desta forma poderia combater a deflação e a ociosidade das fábricas.

Página 44

55 - Ultimamente assistimos no Brasil manifestações em que grupos de jovens encapuçados com vestimentas pretas destroem
caixas automáticos, fachadas de bancos, lojas de automóveis,
empresas multinacionais e tudo o que eles associam ao capitalismo “selvagem”, à globalização, ou mesmo ao governo. São
denominados Black Blocs. Muitos já compararam suas ações
às do movimento ludita do início do século XIX.
Assinale a alternativa que caracteriza o movimento ludita:
a) foi um movimento republicano contrário à monarquia inglesa no século XIX, cujas ações de destruição dos símbolos da realeza em
Londres representavam uma denúncia ao imperialismo britânico
sanguinário no continente africano.
b) foi um movimento de trabalhadores ingleses que se revoltaram, nos
anos 1811 e 1812, contra as péssimas condições de trabalho e
parcos salários, invadindo fábricas e destruindo suas máquinas, já
que eles as associavam ao motivo de tanta miséria.
c) foi um movimento de trabalhadores franceses, no final do século
XIX, que exigiam a diminuição da jornada de trabalho, a fim de terem mais tempo para o lazer. Quebrando as portas das fábricas
gritavam: “por uma vida mais lúdica”.
d) inspirados em Ned Ludd, pensador anarquista inglês, trabalhadores ingleses invadiram o Palácio de Buckingham para exigir a aprovação de leis trabalhistas, como a que estabelecia a jornada de 8
horas de trabalho. O movimento, denominado ludita, se espalhou
por Londres, promovendo grande destruição.
e) foi um movimento de resistência ao nazismo alemão, cuja ação consistia em atacar os símbolos do nazismo, como a suástica, e enfurecer Hitler, que já previa o declínio de seu império. Conhecidos
como Schwarzer Block, seus integrantes tiveram grande importância na conquista de Berlim pelos soviéticos.
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56 - Uma das situações mais dramáticas da atualidade é vivida
no Sudão do Sul, país mais novo do mundo, formado em julho
de 2011 após a divisão do Sudão, mas que arrasta décadas de
sofrimento. As afirmações abaixo expressam a condição vivida
pela população do país, EXCETO que
a) o antigo Sudão sempre foi marcado por violência e conflitos religiosos. O norte, majoritariamente muçulmano, oprimiu por longo tempo o sul cristão. A autodeterminação sulista era uma luta antiga.
Duas guerras civis feriram o país, nos últimos 50 anos. A primeira
durou quase duas décadas (1955-1972), quando o sul exigia um
sistema federativo. Na segunda guerra (1983-2005), o norte pretendeu transformar todo o país (inclusive regiões do sul) num estado árabe.
b) centenas de civis foram massacradas em razão de sua etnia na
cidade petroleira de Bentiu, por tropas do ex-vice-presidente do
Sudão do Sul no mês de abril. Apenas quem conseguiu se abrigar
em mesquitas, igrejas, hospitais e prédios da ONU esteve a salvo
nesta escalada de violência.
c) após a confirmação de que crianças foram mortas no Sudão do
Sul nos ataques contra civis que marcaram o mês de abril/2014, ou
como resultado de terem sido recrutadas por grupos armados para
serem transformadas em crianças-soldado, o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) alertou que a crescente violência,
além de tirar vidas, está agravando uma já “muito perigosa” crise
de desnutrição, que pode afetar cerca de 250 mil crianças até o
final do ano.
d) surtos de violência devastam as cidades no norte e centro do país.
Esses confrontos e ataques de represália forçaram milhares de
pessoas a buscar refúgio nas bases da Missão da ONU no Sudão
do Sul (UNMISS), que já estavam lotadas abrigando mais de 75 mil
pessoas.
e) o conflito explodiu no país africano em dezembro de 2013 e ganhou rapidamente contornos étnicos, já que o presidente pertence
à tribo Dinka, enquanto o ex-vice-presidente e líder rebelde é da
tribo Nuer. Os enfrentamentos, nos quais morreram milhares de pessoas, colocaram o país à beira de uma guerra civil, depois que o
presidente acusou o ex-vice-presidente de ter tramado um golpe
de Estado.
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57 - Uma série de tornados causou grande destruição nas regiões
central e sul dos Estados Unidos, deixando pelo menos 17 mortos. A
maioria das mortes ocorreu no Estado de Arkansas, onde a cidade
de Mayflower foi devastada. O tornado que atingiu a localidade seguiu para o norte, deixando um rastro de destruição. O vilarejo de
Quapaw, no Estado vizinho de Oklahoma, também foi duramente atingido pelas fortes chuvas e ventos.
[...]
A temporada de tornados está apenas começando e a principal
preocupação dos americanos é que a situação possa piorar ainda
mais nos próximos dias.
BBC Brasil 28/04/2014

Corredor de tornados nos Estados Unidos

Sobre a ocorrência dos tornados, assinale a alternativa correta.
a) Um dos fatores determinantes para a ocorrência dos tornados nos
Estados Unidos é a extensa área de planalto no meio- oeste do
território, que impede as tempestades de se dissiparem, pois as
montanhas no oeste servem como barreiras naturais.
b) O verão é a época de ocorrência de tornados no país, já que é
nessa estação que uma série de condições atmosféricas se unem
e contribuem para sua formação.
c) Alguns elementos têm que estar presentes para que os tornados
se formem, tais como o encontro de massas de ar frio e seco com
uma massa de ar quente e úmido, e uma planície.
d) A velocidade dos tornados varia bastante, no entanto nunca houve
registros de ventos com velocidade acima de 350km/h.
e) As nuvens que caracterizam os tornados são do tipo altocumulus,
que são gigantescas, com vários quilômetros de altura.
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58 - O uso excessivo da água do Mar Morto, na volátil região entre
Israel, Jordânia e territórios palestinos, fez com que ele perdesse 35%
de sua extensão nos últimos 60 anos.
( ... )
Segundo a especialista em recursos hídricos Sarit Caspi Oron, da
ONG Adam Teva V’din, as razões principais do encolhimento do Mar
Morto são o desvio das águas do rio Jordão e a ação das indústrias
químicas israelenses e jordanianas, que extraem grandes
quantidades de água para explorar os minerais que lá se encontram.
( ... )
Mas a Jordânia já acusou Israel de usar em excesso as águas do rio
Jordão e alega que outro vizinho, a Síria, viola os termos de um acordo
de 1987 sobre o uso do rio Yarmouk, afluente do Jordão. A Autoridade
Palestina não tem controle algum sobre a exploração do Mar Morto
e nem sobre a utilização das águas do rio Jordão, já que seus
territórios se encontram sob ocupação militar israelense desde a
guerra de 1967.
BBC Brasil - 29/03/2014
Sobre a condição do Mar Morto, analise as afirmações abaixo e
assinale a alternativa que contenha somente as corretas.
I - Localizado a 427 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais
baixo do planeta, o Mar Morto possui uma concentração
especialmente alta de potássio, cálcio e magnésio, além de
um grau de salinidade dez vezes maior do que os oceanos.
II - Em dezembro de 2013, Israel, Jordânia e Autoridade Palestina
assinaram um acordo com o apoio do Banco Mundial, para
construir um sistema de canos que levará água do Mar
Vermelho para o Mar Morto.
III - A mistura com a água do Mar Vermelho além de equilibrar a
quantidade de água do Mar Morto, não provocará grandes
impactos, pois a qualidade das águas e sua composição
química são relativamente parecidas.
IV - Atualmente, apenas 5% do volume natural de água do Jordão
são despejados no Mar Morto: Israel fica com 60%, enquanto
Jordânia e Síria desviam os outros 35%. Essa pequena
porcentagem que consegue chegar a ele traz outros
problemas pois é esgoto em vários estágios de tratamento.
V - Durante milhares de anos o Mar Morto foi abastecido com
águas subterrâneas e com a água doce do rio Jordão, o que
manteve seu ecossistema.
Estão corretas apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, IV e V.
II, III, IV e V.
I, III, IV e V.
I, II, III e IV.
I, II, III e V.
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59 - Desde novembro de 2013, a Ucrânia passou a ocupar lugar
de destaque nas mídias mundiais, pois vem sofrendo perdas
políticas expressivas em função, principalmente, do componente
étnico que divide o país e por divergências de interesses entre a
população. Esse fato tem gerado grande tensão no Ocidente, em
especial entre Estados Unidos e União Europeia e a Rússia. Após
analisar cada uma das afirmativas abaixo sobre os problemas
destacados anteriormente, considere-as verdadeiras (V) ou falsas
(F), e assinale a alternativa que contenha a sequência correta.
(

(

(

(

(

) No final da década de 1990, o então presidente russo Mikhail
Gorbachev, negociou com os chefes de Estado dos EUA (Ronald
Reagan), Grã-Bretanha (Margareth Thatcher), Alemanha (Helmut
Kohl) e França (François Mitterrand) que aceitaria a reunificação
da Alemanha, mas que o Ocidente, em contrapartida, não deveria
tentar invadir a área de influência da Rússia. Sobre isso, há grande
quantidade de documentos. Ainda assim, desde a mesma época,
os EUA desrespeitam o compromisso de não ampliar a OTAN e
instalam bases militares em torno da Rússia.
) Depois da Crimeia, numa das mais contundentes manifestações
pró-Rússia no leste da Ucrânia , militantes separatistas tomaram
diversos prédios do governo de Lugansk e anunciaram a
preparação de um referendo para o dia 11 de maio. É importante
destacar que as divisões na Ucrânia remontam a episódios muito
anteriores à crise atual: o país tem estado dividido entre leste e
oeste desde o colapso da União Soviética em 1991 e a separação
se reflete também na cultura e na língua.
) Após as sanções impostas à Rússia pelos EUA e pela União
Europeia em retaliação à tensão política e militar que se
estabeleceu na Ucrânia, com claro objetivo de impactar a economia
russa atingindo uma de suas produções mais importantes – o gás
natural -, Vladimir Putin anunciou que pode rever a presença de
empresas norte-americanas e europeias, especialmente as do
setor de energia favorecendo um alinhamento oriental.
) A crise começou em novembro de 2013 quando o governo do
então presidente ucraniano Viktor Yanukovych anunciou que havia
abandonado um acordo que estreitaria as relações do país com a
Rússia. Posteriormente o governo procurou uma aproximação
maior com a União Europeia.
) A Ucrânia tem laços econômicos tanto com a União Europeia
quanto com a Rússia. Os gasodutos russos para a Europa passam
pelo país, o que ficou evidente em 2006 quando Moscou cortou
brevemente o fornecimento de gás.

A sequência correta é:
a) V – V –V – F – F
b) V – F – V – V – V
c) F – V – V – V – F
d) V – V – F – V – V
e) V – V – V – F - V
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60 - Segundo dados divulgados em 2014 pelo IBGE, alguns
desastres naturais ocorridos no Brasil deixaram milhões de
pessoas desabrigadas ou desalojadas no período entre 2008 e
2012. Foram 2,1 milhões de pessoas que ficaram nessas
condições por causa de alagamentos; nesse período, 2.065
municípios foram atingidos por enchentes ou enxurradas. Já os
deslizamentos, acometeram 895 municípios. Cidades do Sudeste
e Sul do país foram as mais atingidas. Assinale a afirmação que
NÃO justifica esses acontecimentos.
a) O grande adensamento populacional nas grandes cidades
decorrente do êxodo rural ocorrido a partir do processo de
industrialização e da mecanização do campo.
b) A canalização da maioria dos rios e córregos nos grandes centros,
provocada pelo intenso processo de urbanização pelo qual o país
passou a partir da segunda metade do século XX.
c) O alto custo territorial nos grandes centros que força, cada vez mais,
a ocupação das áreas de risco por parte da população de menor
poder aquisitivo.
d) A saturação do solo devido aos elevados índices pluviométricos e
a consequente elevação nos níveis dos lençóis freáticos, provocando
o refluxo das águas subterrâneas.
e) As características do relevo favorecem o acúmulo de água no solo
em áreas de maior declividade e o consequente escorregamento
de grandes massas de solo provocado pela ação gravitacional.
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