PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ADMISSÃO DISCENTE

Processo Seletivo - 2015/2 - NOVO

Edital 38/2015 - PROGRAD - 25/07/2015
PROVA  1  • Linguagens e Códigos
• Ciências Sociais
• Ciências da Natureza
• Matemática
• Língua Estrangeira
PROVA  2  • Redação em Língua Portuguesa

INSTRUÇÕES
• O início da prova está previsto para as 13h e o seu
encerramento para as 17h30. Você somente poderá sair
duas horas após o início da prova.
• Não se comunique, em hipótese alguma, com outros
candidatos. Não é permitido consulta a apontamentos,
livros ou dicionários. Solicite a presença do fiscal apenas
em caso de extrema necessidade.
• A Prova 1 é objetiva, com 60 questões de múltipla
escolha, com 4 alternativas cada. A Prova 2 – Redação
em Língua Portuguesa – é discursiva, portanto deverá
ser manuscrita, com letra legível, sendo obrigatória a
utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
• Ao utilizar o Cartão-Resposta, primeiro confira o
número de sua inscrição e o seu nome. Depois, assine
no retângulo adequado (não faça outras anotações ou
marcas).
RESULTADO - 30/07/2015 - publicação na internet
(www.pucgoias.edu.br/vestibular).
MATRÍCULA - A matrícula da primeira chamada
poderá ser efetuada nos dias 31/07/2015 a 03/08/2015,
pelo próprio aluno ou por seu procurador legal, que
deverá dirigir-se à Secretaria Departamental do curso.
Documentos - O aluno deverá apresentar, na matrícula, os seguintes documentos: 1 foto 5x7 recente; 1
fotocópia da Carteira de Identidade; 1 fotocópia do Título
Eleitoral; 1 fotocópia do Certificado de Reservista; 1
fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1 fotocópia autenticada do Diploma ou Certificado de
Conclusão do Ensino Médio devidamente registrado; 1
fotocópia do CPF; 1 fotocópia autenticada do Histórico
Escolar do Ensino Médio e 1 fotocópia de comprovante
de endereço.

• Para marcar as respostas no Cartão-Resposta, utilize
caneta esferográfica azul ou preta.
• A resposta final de cada questão deverá ser transportada
para o Cartão-Resposta, sem rasuras.
• Não serão consideradas as respostas que não forem
transportadas para o Cartão-Resposta.
• Em nenhuma hipótese serão distribuídas duplicatas do
Cartão-Resposta e da Folha de Redação, cuja numeração
é única, personalizada e gerada automaticamente.
• Ao terminar as provas, o candidato terá de devolver
para o fiscal:
1) o Cartão-Resposta;
2) a Folha de Redação definitiva.
• Apenas os candidatos que saírem após as 17h poderão
levar o Caderno de Provas.
Para o curso de Ciências Aeronáuticas: 1 fotocópia autenticada do Certificado de Capacidade Física
(CCF), segunda ou primeira classe, emitido pelo Departamento de Aviação Civil (DAC).
Para o curso de Educação Física: Atestado médico
comprovando sua saúde física e mental.
Em caso de Ensino Médio cursado no exterior: 1
fotocópia autenticada do Diploma ou do Certificado
e 1 fotocópia autenticada do Histórico Escolar, ambos com legalização da embaixada ou do consulado
brasileiro no país de origem, bem como 1 fotocópia
autenticada de sua tradução oficial; 1 fotocópia autenticada da revalidação desses documentos emitida
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).
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Tendo em vista a característica desta prova –
a integração das áreas de conhecimento –, você
encontrará questões de diferentes disciplinas explorando um eixo temático ou uma referência inicial
comum.

ATENÇÃO
As questões com numeração repetida
são de Língua Estrangeira e estarão incluídas
no decorrer da prova. Você deverá resolver
APENAS as questões da Língua Estrangeira
que assinalou como opção em sua ficha de
inscrição.

TEXTO 1
O mundo do menino impossível
Fim de tarde, boquinha da noite
com as primeiras estrelas
e os derradeiros sinos.
Entre as estrelas e lá detrás da igreja,
surge a lua cheia
para chorar com os poetas.
E vão dormir as duas coisas novas desse mundo:
o sol e os meninos.
Mas ainda vela
o menino impossível,
aí do lado,
enquanto todas as crianças mansas
dormem
acalentadas
por Mãe-negra da Noite.
O menino impossível
que destruiu
os brinquedos perfeitos
que os vovós lhe deram:
o urso de Nürnberg,
o velho barbado jugoslavo,
as poupées de Paris aux
cheveux crêpés,
o carrinho português
feito de folha de flandres
a caixa de música checoslovaca,
o polichinelo italiano
made in England,
o trem de ferro de U. S. A.
e o macaco brasileiro
de Buenos Aires,
moviendo la cola y la cabeza.

O menino impossível
que destruiu até
os soldados de chumbo de Moscou
e furou os olhos de um Papá Noel,
brinca com sabugos de milho,
caixas vazias,
tacos de pau,
pedrinhas brancas do rio...
“Faz de conta que os sabugos
são bois...”
“Faz de conta...”
“Faz de conta...”
[...]
O menino pousa a testa
e sonha dentro da noite quieta
da lâmpada apagada,
com o mundo maravilhoso
que ele tirou do nada...
[...]
(LIMA, Jorge de. Melhores poemas. São Paulo: Global, 2006. p. 27-30. Adaptado.)

QUESTÃO 01
Em um trecho do Texto 1, há uma referência a
um carrinho de folha de flandres. A carroceria de um
desses carrinhos é uma caixa vazia, fechada, em forma
de baú, como um paralelepípedo retângulo, construída com 88 cm2 de folha de flandres, de modo que suas
dimensões sejam proporcionais a 1, 2 e 3. O volume da
carroceria é (assinale a resposta correta):
A ( ) 42 cm3.
B ( ) 44 cm3.
C ( ) 46 cm3.
D ( ) 48 cm3.
QUESTÃO 02
A evolução tecnológica provocou mudanças na forma de as pessoas perceberem o mundo e de interagirem.
Não é difícil perceber que a infância dos dias de hoje é
bem diferente daquela de alguns anos atrás. Assinale a
alternativa que exprime a contradição presente no comportamento do menino impossível, do poema de Jorge
de Lima (Texto 1):
A ( ) Ele ganhou brinquedos perfeitos de seus avós, mas os
quebrou porque preferia ganhar brinquedos novos.
B ( ) Ele prefere sonhar com os brinquedos que gostaria
de ganhar e não dá importância para os que tem.
C ( ) Ele ganhou brinquedos perfeitos, mas prefere usar
a imaginação e brincar com coisas tidas como sem
valor.
D ( ) Ele possui muitos brinquedos, mas o adjetivo “impossível” no título já evidencia que ele não tem
cuidado com as coisas.
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QUESTÃO 03
Analise os versos extraídos do Texto 1:
“Fim de tarde, boquinha da noite
com as primeiras estrelas
e os derradeiros sinos.”
Esses versos fazem referência ao começo da noite,
período que influencia a atividade de vários animais e
também a atividade de plantas. Nas alternativas a seguir,
marque a resposta correta em relação ao nome do movimento que as folhas de algumas plantas apresentam em
resposta aos ritmos diários de luz e escuro.
A ( ) Nictinastismo.
B ( ) Tigmonastismo.
C ( ) Geotropismo.
D ( ) Fototropismo.
QUESTÃO 04
No Texto 1, aborda-se o “Fim de tarde, boquinha da
noite / com as primeiras estrelas”. Sabe-se que desde os
primórdios da civilização, estrelas foram utilizadas como
referenciais de orientação ou localização. Sobre os diferentes referenciais astronômicos de localização e orientação,
marque o item correto dentre os apresentados a seguir:
A ( ) O Sol é o principal referencial de orientação pelo
fato de nascer sempre no mesmo ponto, a leste, e se
pôr no exato local, a oeste, não importando a estação do ano.
B ( ) Utilizando o movimento aparente do Sol como
orientação, caso estendamos o braço esquerdo para
o nascente, teremos à nossa frente o norte e à direita
o oeste.
C ( ) A principal estrela utilizada como referencial no
Hemisfério Norte é a Polaris, que, além de indicar
o norte, pode ser utilizada no Hemisfério Sul como
orientação oposta do sul.
D ( ) A lua também pode ser utilizada como referencial
de localização e orientação, uma vez que ela sempre
nasce no leste e se põe no oeste.
QUESTÃO 05
No Texto 1, temos referência à lâmpada apagada. O
princípio de funcionamento de determinadas lâmpadas
tem como base a transformação de energia elétrica em
térmica, por meio de uma resistência elétrica. Considere
quatro lâmpadas L1, L2, L3 e L4 de resistências R1 = 1210 Ω,
R 2 = 807 Ω, R3 = 484 Ω e R4 = 403 Ω ligadas em paralelo
a uma fonte de tensão de 220 V. Analise os itens que se
seguem:
     I - A resistência equivalente da associação das quatro
lâmpadas em paralelo é de 2904 Ω.
   II - Sendo i1, i2, i3 e i4 as respectivas correntes elétricas nas
lâmpadas L1, L2, L3 e L4, temos que: i1< i2 < i3 < i4.
III - Se uma das lâmpadas queimar ou for desligada, a
corrente elétrica nas outras três lâmpadas aumentará
de valor.
IV - Para um mesmo tempo de funcionamento, a lâmpada L4 consome mais energia elétrica que a lâmpada L1.
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Assinale a única alternativa cujos itens estão todos
corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) I, III e IV.
C ( ) II e III.
D ( ) II e IV.
QUESTÃO 06
Jorge de Lima, a partir de Poemas (1927), adere ao
Modernismo e adota procedimentos estilísticos novos,
como o uso do verso livre, sem deixar de manter sua
estreita ligação com os clássicos e com a herança portuguesa. Nesse período, amplia sua tendência para valorizar mais o mundo noturno e imaginário, o devaneio, o
sonho, como exemplifica o poema “O mundo do menino
impossível”. Sobre o Texto 1, marque a alternativa correta:
A ( ) O eu lírico se assume como menino e se caracteriza de maneira sobrenatural e mágica.
B ( ) O eu poético exprime a memória afetiva de sua
infância e demonstra a desarticulação do tempo
linear em sua poesia.
C ( ) A voz poemática expõe o mundo da imaginação
da criança, com a sua sede de liberdade, de ser
feliz, livre das amarras da industrialização e das
influências de ideias preconcebidas. O mundo do
menino impossível é movido pelo imaginário.
D ( ) O poema “O mundo do menino impossível” combina a metafísica, o onírico, o apelo social, a angústia, a reflexão mística e a reiteração barroca.
QUESTÃO 07
A porcentagem da massa do carbono 14 em relação à massa do carbono 12 é constante em plantas e animais vivos, pois, ele é absorvido constantemente.
Ao morrer, esses seres param de “reciclar” o carbono e a quantidade de carbono 14 em relação ao 12 começa a decair. Quando essa relação for de 50% da original,
chama-se meia-vida do carbono 14. No caso do chumbo, esse tempo de meia-vida é de 22 anos. A quantidade
de carbono 14 existente em um determinado instante t
é dada pela função exponencial Q(t)=Q(0) exp(-kt), em
que Q(0) é a quantidade de carbono 14 no instante 0,
e k é a constante, que depende do tipo de elemento radioativo. No caso do chumbo, o valor de k é (marque a
alternativa correta):
A ( ) 22ln(2)
B ( ) ln(3)/22
C ( ) ln(2)/22
D ( ) ln(1/2)/22

NH
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TEXTO 2
XX
Os Homens
nesta manhã de sangrenta primavera
parecem não mais saber
o que nunca souberam,
que a Vida é para sempre
sã ou demente
tão de repente
tão de repente!
(VIEIRA, Delermando. Os tambores da tempestade. Goiânia: Poligráfica, 2010. p. 108.)

QUESTÃO 08
No poema de Delermando Vieira (Texto 2), há a
predominância da função de linguagem (marque a resposta correta):
A ( ) Metalinguística
B ( )	Poética
C ( ) Fática
D ( ) Denotativa
QUESTÃO 09
O Texto 2 faz menção a uma “manhã de sangrenta
primavera”. Uma das manhãs mais sangrentas da história ocorreu em 6 de junho de 1944, com o desembarque
das tropas aliadas na região da Normandia, operação
que, em código militar, fora chamada Dia D. Esse acontecimento faz parte da luta contra os países do Eixo durante a II Guerra Mundial. Assinale a alternativa correta
acerca dos grupos que se enfrentavam naquele momento:
A ( ) De um lado estavam os países democráticos e capitalistas, liderados pela Inglaterra, e do outro estavam os regimes autoritários e socialistas, liderados
pela União Soviética.
B ( ) A II Guerra Mundial levou à oposição radical
de alguns dos países do Terceiro Mundo, liderados pela Alemanha, contra suas ex-metrópoles, a
exemplo da Inglaterra e da França.
C ( ) Os países do Eixo reuniram três regimes autoritários – o da Itália, o da Alemanha e o do Japão – e
enfrentaram países com sistemas políticos e econômicos distintos, a exemplo dos Estados Unidos
da América e da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
D ( ) A II Guerra Mundial foi marcada pelo conflito dos
nazistas contra os judeus do Estado de Israel, colocando em confronto aqueles que apoiavam esse
país judaico e os que apoiavam os palestinos.

QUESTÃO 10
Em um trecho do Texto 2 é citada “uma manhã
de sangrenta primavera”, que remete a um importante
componente do sistema circulatório, o sangue. Leia atentamente os itens a seguir que tratam do sistema circulatório e depois responda.
     I - Os protistas apresentam sistema circulatório aberto;
   II - Os anelídeos possuem sistema circulatório fechado
com cinco arcos (corações) que bombeiam o sangue;
III - Os artrópodes, em sua maioria, apresentam sistema
circulatório fechado.
IV - O sistema circulatório dos répteis é semelhante ao
dos anfíbios.
Em relação às proposições analisadas, assinale a
única alternativa cujos itens estão todos corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III.
D ( ) II e IV.
QUESTÃO 11
Uma referência a uma das estações do ano é feita no
seguinte trecho do Texto 2: “nesta manhã de sangrenta
primavera”. Além da percepção mencionada no texto, as
estações do ano são responsáveis por outros reflexos na
organização e produção das atividades humanas. A respeito desses outros reflexos, avalie os itens a seguir:
     I - Alteração do horário de alguns estados brasileiros
no período específico da estação do verão, feita com
o intuito de economizar energia elétrica.
    II - Maior incidência de doenças respiratórias e circulatórias nas estações secas, sobretudo em crianças e
idosos.
III - Sazonalidade na produção agropecuária pela ocorrência de longas estiagens ou temperaturas extremas.
IV - Maior ocorrência de inundações e alagamentos nos
centros urbanos, principalmente nos períodos de
estiagem, quando ocorrem chuvas em vários dias
consecutivos.
Em relação às proposições analisadas, assinale a
única alternativa cujos itens estão todos corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) I e III.
C ( ) II e III.
D ( ) II e IV.
QUESTÃO 12
O segundo verso do Texto 2 faz lembrar o sangue,
que é formado por diversos tipos de células, classificadas em três grandes grupos: glóbulos brancos, hemácias
e plaquetas. O sangue é essencial à manutenção da vida
animal. Isto porque ele é o responsável pelo transporte
de oxigênio do pulmão até as células e pelo transporte
do CO2 das células até os pulmões. Esse transporte é feito
através da hemoglobina (Hb) presente no sangue conforme o seguinte equilíbrio:
HbO2
Hb + O2
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Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir:
     I - O sangue, por ser uma solução tampão, não sofrerá alteração de pH, mesmo com a adição de grande
quantidade de ácidos ou de bases.
   II - O sangue tem pH em torno de 7, e o suco gástrico,
em torno de 2. Isso significa uma diferença de concentração de íons hidrônio na ordem de 105.
III - Ao se subir a montanha Everest, a mudança na pressão atmosférica resulta no deslocamento da reação
da hemoglobina com o oxigênio para a esquerda.
IV - O CO2 proveniente da respiração celular pode reagir
com a água antes de ser transportado pela hemoglobina e ser transformado em íons hidrônio e carbonato (CO32–). A geometria molecular desse ânion é
piramidal.
Em relação às proposições analisadas, assinale a
única alternativa cujos itens estão todos corretos:
A ( ) I e III.
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III.
D ( ) II e IV.
QUESTÃO 13
De acordo com Hugo Friedrich, em A Estrutura da
lírica moderna (1978), a obscuridade lírica moderna fascina o leitor “na medida em que o desconcerta. A magia
de sua palavra e seu sentido de mistério agem profundamente, embora a compreensão permaneça desorientada. “A poesia pode comunicar-se, antes de ser entendida”, observou T. S. Eliot em seus ensaios. Essa junção
de incompreensibilidade e fascinação pode ser chamada
de dissonância, pois gera uma tensão que tende mais à
inquietude que à serenidade. A tensão dissonante é um
objetivo das artes modernas em geral” (FRIEDRICH,
1978, p. 15). O autor lembra ainda que Baudelaire escreveu: “Existe uma certa glória em não ser compreendido”
(Baudelaire apud Friedrich, 1978, p. 16). E acrescenta
que ninguém escreveria versos “se o problema da poesia
consistisse em fazer-se compreensível” (Friedrich,
1978, p. 16). Essa tese defende a ideia da poesia como
uma criação autossuficiente, plurissignificativa.
(FRIEDRICH, Hugo. A estrutura da lírica moderna. São
Paulo: Duas Cidades, 1978.)

O texto poético de Delermando Vieira confirma a
assertiva de que poesia é um enigma e um ouriço não
muito acessível, cheio de mistérios, encantos, matizes da
polissemia da linguagem literária.
Considerando o poema selecionado, analise os itens
abaixo quanto à sua correção:
     I - A morte nesse poema é revelação e introdução. Todas as iniciações atravessam uma fase de morte antes de abrir o acesso a uma vida nova.
    II - Esse texto, na qualidade de obra de arte, tem a propriedade de abrir-se sobre a totalidade do mundo
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para dele nos dar a ver e viver o essencial. E, enquanto abre-se ao mundo e à sua “realidade”, visa
não a uma explicação, mas a uma tomada de consciência em relação ao próprio ser das coisas: uma
constatação.
III - O ser implica o não ser como sua condição, a vida
segue a presença da morte, e o viver é, ao mesmo
tempo, a existência do fim.
De acordo com os itens analisados, marque a alternativa que contém apenas proposições corretas:
A ( ) I e II.
B ( ) I , II e III.
C ( ) I e III .
D ( ) II e III.
QUESTÃO 14
O Texto 2 nos conduz a pensar em mudanças que
podem ser muito rápidas e profundas, como as que a
humanidade tem experenciado nas ultimas décadas. O
advento das novas tecnologias tem proporcionado não
apenas mudanças nas formas de produção, distribuição e comunicação mediadas pelas mídias digitais, mas
também uma revolução cultural profunda na vida individual e coletiva das sociedades, que têm reinventado
novos meios de comunicação, formas de socialização e
de ativismo político online. De acordo com essas afirmações, analise as seguintes proposições:
     I - Nas sociedades ocidentais contemporâneas, as novas mídias promoveram, para todas as categorias
sociais, a democratização do acesso à cultura e ao
lazer.
   II -A “Primavera Árabe” foi um movimento social pautado na mobilização política da sociedade mediada
pelas mídias sociais, para a derrubada inesperada de
um governante autoritário. Esse movimento contribuiu para o aprofundamento democrático.
III - Ações terroristas ancoradas em tecnologias avançadas têm demonstrado que a força armada já não é
monopólio dos Estados e seus agentes.
IV - As mídias, devido ao isolacionismo que proporcionam, são indeterminantes na construção da opinião
pública, nos valores, nas crenças e nos gostos das
pessoas receptoras.
Em relação às proposições analisadas, assinale a
única alternativa cujos itens estão todos corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III.
D ( ) II e IV.
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TEXTO 3
A dor do mundo
Eu não queria sair do meu brinquedo. Eu escrevia versos na areia na clara areia sob a paineira frondosa ou pensava mundos com a mão enquanto mexia com a terra. Eram formas de nada que acabavam
compondo seres estranhos, animais de outro mundo,
fantasmas, tudo o que a areia podia fornecer às minhas mãos de oito anos. Mas mãos de oito anos já
suportam a alça de um balde com água, ou um feixe
de gravetos para ajudar a fazer fogo no fogão a lenha.
Mãos de oito anos já podem fazer coisas concretas,
como tirar água da cisterna se o balde não for muito
grande. Elas não servem apenas para criar mundos
com terra molhada ou escrever poemas na areia seca.
Não se pode dizer que é feio ser pobre, mas não há
como negar que a pobreza dói. E essa dor sentida
pelo adulto é intuída pela criança das mais variadas
formas. Todas elas repousam na intrincada natureza do não. Era tão simples o meu modo de brincar.
Do que vivenciei na infância, ficaram os mais puros
fios de tristeza. As alegrias ficaram nas intenções
de ser. As mais puras veias de dor. As sensações de
não compreensão por estar ali, fazendo o quê? O que
fazia ali, um menino com dor de ter de ficar ali, no
canto do mundo, mirando e mirando as coisas em
si? Todas elas ali, do mesmo jeito do monte de lenha,
ou das galinhas no terreiro que aprendi desde cedo
a entender sua forma enigmática de olhar o mundo.
Elas olhavam ao ar como se vissem algo que pudesse anunciar um estranhamento qualquer com que se
devesse ter cuidado. O universo das galinhas é uma
espécie de síntese crucial da humanidade. Uma de
minhas obrigações era colher os ovos nos ninhos esparramados pelo quintal. Eu gostava e não gostava
de fazer esse trabalho. De procurar eu gostava. Os
ninhos ficavam bem escondidos e arquitetonicamente perfeitos. Eram construídos em espaços difíceis.
Ao construírem seus ninhos, as galinhas optam pelo
difícil, como os bons poetas. Suas escolhas se apresentam desde a topologia do lugar onde constroem
até o detalhamento, a perfeição na elaboração do
ninho. Havia ninhos que ficavam suspensos em filetes secos, ramos complexos, espaços abertos. Havia
ninhos que ficavam suspensos e presos por poucos
ramos. Mas ficavam muito bem protegidos. Encontrá-los era uma emoção, era uma quase de felicidade.
Sempre era nova a sensação. Se acontecesse da galinha estar no ninho, eu me afastava rapidamente e da
maneira mais delicada possível. Ela poderia se assustar e aquele era um momento mágico. Eu só me
aproximava do ninho, na ausência da galinha. Daí,
ao ver aquilo, como se fosse a primeira vez que eu
via um ninho e ainda mais precioso, como se fosse a

primeira vez que eu visse um ninho de galinha com
ovos, então eu ficava a contemplar por um tempo,
sem saber o que fazer a não ser olhar pro ninho e
olhar pros ovos e olhar pro ninho com ovos e ficar
olhando. A forma de composição era tão perfeita e
tão bonita que minhas mãos não conseguiam tocar
os ovos. Era a profunda sensação do proibido que
me invadia. Na verdade, era uma espécie de crime o
que a gente cometia. Imaginemos como a galinha se
sentia ao ver o seu belo ninho quase completamente
esvaziado. Eu deixava só um, o endez, para ela não
abandonar o ninho. Era bom, por outro lado, encher
de ovos o cestinho de vime e ir correndo mostrar
pra minha mãe o meu grande feito. Algumas vezes,
e isso era raro, surgia entre os ovos, uns dois ou três
azuis. Era muito bonito e a gente mostrava pra todo o
mundo. Esse universo de aves e ninhos é muito rico e
muito próximo do processo de composição artístico.
Guimarães Rosa mostrou isso de forma maravilhosa na sua narrativa Uns inhos engenheiros, criando
uma analogia entre o processo de criação do ninho
do pássaro e o poema lírico. Para mim, a relação era
totalmente lúdica.
(GONÇALVES, Aguinaldo. Das estampas. São Paulo:
Nankin, 2013. p. 64-65.)

QUESTÃO 15
Um reservatório em forma de cilindro com raio
de 1 metro e altura de 2 metros precisa ser preenchido
com a água de uma cisterna. Usando-se um balde em
forma de tronco de cone circular reto com raios de 40
centímetros e 20 centímetros, e altura de 30 centímetros, essa tarefa seria realizada com (marque a alternativa correta):
A ( ) 71 baldes.
B ( ) 72 baldes.
C ( ) 73 baldes.
D ( ) 74 baldes.
QUESTÃO 16
O enunciador afirma, no início do Texto 3, não
querer deixar sua brincadeira para fazer as tarefas que
lhe cabiam. Apesar disso, a ação de recolher os ovos era,
ao mesmo tempo, uma responsabilidade e uma diversão.
Assinale a alternativa que melhor expressa o caráter lúdico da tarefa realizada:
A ( ) “Uma de minhas obrigações era colher os ovos nos
ninhos esparramados pelo quintal”.
B ( ) “Na verdade, era uma espécie de crime o que a
gente cometia”.
C ( ) “As mais puras veias de dor”.
D ( ) “Encontrá-los era uma emoção, era uma quase de
felicidade.”
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QUESTÃO 17
O Texto 3, “A dor do mundo” faz referência a galinhas, animal de grande importância alimentar no que
diz respeito a fonte de proteínas. Nesses animais, o tipo
de crista é um caso de interação gênica entre dois genes
(“R” e “E”) nas seguintes configurações:
GENÓTIPO
rrER-ee
R-Erree

FENÓTIPO
Ervilha
Rosa
Noz
Simples

Ao cruzar um galo de crista rosa com uma galinha
de crista noz, se produz a seguinte geração: 3/8 noz, 3/8
rosa, 1/8 ervilha e 1/8 simples. Com base nessas informações, podemos afirmar que (marque a resposta correta):
A ( ) O galo de crista rosa apresenta o genótipo RRee.
B ( ) A galinha de crista noz só pode apresentar o
genótipo RrEe.
C ( ) A galinha de crista noz é heterozigótica para os
dois genes, “R” e “E”.
D ( ) Não existe a possibilidade de o galo de crista rosa
ser heterozigoto para o gene “R”.
QUESTÃO 18
In Text 3 there is a careful reference to the chicken
world. Select the alternative in which all the words are
names of birds:
A ( ) chicken; hen; rooster; kiwi.
B ( ) chicken; cock; duck; nest.
C ( ) chicken; pheasant; feather; owl.
D ( ) chicken; stock; eagle; turkey.
QUESTÃO 18
Considerando aspectos semánticos, gramaticales y
ortográficos, señale la alternativa a seguir que presente
una traducción correcta del período “Eu escrevia versos
na areia na clara areia sob a paineira frondosa ou pensava
mundos com a mão enquanto mexia com a terra” del
Texto 3:
A ( ) Yo he escrito versos en la arena en la clara arena
sobre la paineira frondosa o he pensado mundos
con la mano en cuanto removía con la tierra.
B ( ) Yo escriví versos en la arena en la clara arena sobre
la paineira frendosa o pensé mundos con la mano
mientras mecía la tierra.
C ( ) Yo escribía versos en la arena en la clara arena bajo
la ceiba frondosa o pensaba mundos con la mano
mientras revolvía la tierra.
D ( ) Yo había escrito versos en la arena en la clara arena
bajo la ceiba frendosa o había pensado mundos
con la mano en cuanto movía la tierra.
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QUESTÃO 19
Duas pererecas estão no fundo de uma cisterna e
iniciam, juntas, a tentativa de sair de lá, saltando, verticalmente, pelas paredes. Depois de uma hora de saltos,
uma delas consegue subir quatro metros, ao passo que
a outra sobe apenas um metro. Mas, a cada hora, a primeira consegue subir apenas a metade do que subira na
hora anterior, e a segunda consegue dobrar a distância
percorrida rumo à borda da cisterna. Considerando-se
que elas saltem sempre no mesmo instante, em quantas
horas as duas terão atingido a mesma altura?
A ( ) 2 horas.
B ( ) 3 horas.
C ( ) 4 horas.
D ( ) 5 horas.
QUESTÃO 20
Em “A dor do mundo”, o conflito entre mãe e filho
serve como pano de fundo para as reflexões do narrador personagem acerca do fazer artístico, que podem ser
identificadas em (analise os itens que se seguem):
     I - “Eu não queria sair do meu brinquedo. Eu escrevia
versos na areia na clara areia sob a paineira frondosa ou pensava mundos com a mão enquanto mexia
com a terra”.
   II - “As sensações de não compreensão por estar ali, fazendo o quê? O que fazia ali, um menino com dor de
ter de ficar ali, no canto do mundo, mirando e mirando as coisas em si? Todas elas ali, do mesmo jeito
do monte de lenha, ou das galinhas no terreiro que
aprendi desde cedo a entender sua forma enigmática
de olhar o mundo”.
III - “Esse universo de aves e ninhos é muito rico e muito
próximo do processo de composição artístico. Guimarães Rosa mostrou isso de forma primorosa na
sua narrativa Uns inhos engenheiros, criando uma
analogia entre o processo de criação do ninho do
pássaro e o poema lírico”.
Marque a resposta que apresenta todos os itens corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) I , II e III.
C ( ) I e III.
D ( ) II e III.
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QUESTÃO 21
O Texto 3 traz a passagem “Mãos de oito anos já suportam a alça de um balde com água”. Suponha que um
balde de massa desprezível, contendo 5 litros de água, seja
puxado verticalmente por uma corda a partir da lâmina
d’água de um poço a 18 metros da borda. Adotando-se
a aceleração da gravidade e a densidade da água do poço
como, respectivamente, 10 m/s2 e 1000 kg/m3 e desprezando-se todas as forças dissipativas, pode-se afirmar que
(analise os itens que se seguem):
dado: 1 m3 = 1000 litros.
     I - Se o balde subir com uma velocidade constante de 2 m/s,
a força aplicada pela corda sobre ele será igual a 50 N.
    II - Se o balde subir com uma aceleração de 2 m/s2, a
força aplicada pela corda sobre ele será 55 N.
III - Se o balde subir com uma aceleração de 1 m/s2, o trabalho resultante realizado sobre ele ao ser puxado
até a superfície será igual a 900 J.
IV - Se o balde for puxado com uma aceleração de 1 m/s2 a
partir do repouso e levar 6 segundos para percorrer
os 18 metros, então a potência aplicada pela força
resultante será de 15 W.
Com base nas afirmações anteriores, marque a alternativa em que todos os itens estão corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III.
D ( ) III e IV.
QUESTÃO 22
No Texto 3, o trecho “Mas mãos de oito anos já suportam a alça de um balde com água, ou um feixe de
gravetos para ajudar a fazer fogo no fogão a lenha” nos
remete ao trabalho infantil, que, embora seja proibido e
por vezes combatido, ainda ocorre em algumas partes
do mundo e principalmente do Brasil. Acerca desse fenômeno, seus condicionantes e suas áreas de ocorrência,
marque a resposta correta:
A ( ) O trabalho infantil ocorre na maioria das vezes em
um contexto em que a família possui baixa renda
per capita, e constitui um fenômeno tipicamente
rural.
B ( ) No Brasil, o trabalho infantil predomina em partes
das regiões Centro-Oeste e Nordeste, que são tipicamente agrícolas.
C ( ) Embora o trabalho infantil seja um fenômeno que
ocorre tanto em ambiente urbano quanto rural, o
combate a essa prática se torna mais difícil nas regiões em que o Estado se encontra menos presente.
D ( ) Apesar dos programas de distribuição de renda
implantados nos últimos anos, a Região Nordeste
apresenta um dos maiores índices de crescimento
do trabalho infantil.

QUESTÃO 23
Considere a informação retirada do Texto 3: “Uma
de minhas obrigações era colher os ovos nos ninhos esparramados pelo quintal”.
O ovo de galinha é bem consumido na alimentação
humana e apresenta proteínas, gordura, vitaminas A, D,
E, K e B, cálcio, ferro e enxofre. O ovo de galinha pode
ter pH superior a 7, chegando às vezes a 8 ou 9; tal valor
de pH parece ter função antimicrobiana. A casca do ovo
de galinha é rica em minerais, principalmente cálcio,
importante para a saúde dos ossos.
Com relação a essas informações, assinale a única
alternativa correta:
A ( ) Cálcio e enxofre podem formar cátions bivalentes.
B ( ) As vitaminas A, D, E e K são exemplos de compostos lipossolúveis.
C ( ) A função antimicrobiana apontada relaciona-se
com altas concentrações de H+.
D ( ) Os lipídeos e as proteínas presentes no ovo são
exemplos de moléculas polares de elevado valor
nutricional.
TEXTO 4
A dúvida, continuou Laura, maldita dúvida.
Essa é minha companheira, a sombra inconveniente
que me segura pelos calcanhares, que há de seguir
comigo até o túmulo. A morte de Tomázia, será que
ela me convinha? Talvez me conviesse. Essa hipótese,
eu não tenho como descartar. Seu desaparecimento anularia a prova de meu crime? Teria poder para
apaziguar a culpa que continuava latejando mesmo
depois de meu rompimento definitivo com Vítor? A
dúvida acabou se revelando muito superior à certeza.
Mil, um milhão de vezes mais forte. Talvez se eu tivesse sido obrigada a confessar meu crime aos pés de
um juiz, se tivesse sido enjaulada entre mulheres que
me odiavam, que me submetessem ao horror do estupro, que atentassem contra minha pessoa, a sensação de culpa tivesse sido atenuada. Juro que cheguei
a sentir inveja do destino reservado às muçulmanas
que cometem o pecado do adultério. Desejei, sim,
ser publicamente difamada, arrastada pelos cabelos,
enterrada até o pescoço, e, finalmente, ter a cabeça
esfacelada a pedradas. Qualquer coisa, qualquer situação limite teria sido menos penosa do que seguir
carregando a culpa, enquanto simulava a mais absoluta indiferença. Não tenho vocação para o disfarce, a
simulação. Ah, como eu lamentei a perda de meu direito de exibir minha fraqueza como outras mulheres
faziam! Mas não, eu tinha a permanente obrigação de
ser forte, de estar preparada para o momento em que
meu mundo viesse abaixo, como veio.
A visão de mulheres com as cabeças esfaceladas,
transformadas em um bolo de carne sangrento e dis-
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forme, partículas de cérebro espatifadas pra tudo que
é lado, arrepiou meu corpo dolorido. Sentindo um
princípio de náusea, comecei a fungar uma emoçãozinha desconfiada. Essa bruxa tá me embromando,
penso, daqui a pouco eu entro na dela, caio em prantos e, alagada de piedade, abraço a velha, aliso seus
cabelos grisalhos, cubro-lhe a face enrugada com
beijinhos consoladores. Calma, tia, calma! Cuidado
com a pressão. Tem aí algum tranquilizante que eu
possa lhe dar?
(BARROS, Adelice da Silveira. A mesa dos inocentes. Goiânia: Kelps, 2010. p. 23.)

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa que apresenta a mesma função sintática grifada no seguinte trecho retirado do Texto 4: “Ah, como eu lamentei a perda de meu direito de
exibir minha fraqueza como outras mulheres faziam”:
A ( ) O primo deixou-a sozinha.
B ( ) Eu duvidei da opinião do garoto.
C ( ) Essa é minha companheira.
D ( ) Davi gosta de música.
QUESTÃO 25
Considere a informação retirada do Texto 4: “A visão de mulheres com as cabeças esfaceladas, transformadas em um bolo de carne sangrento e disforme, partículas de cérebro espatifadas pra tudo que é lado, arrepiou
meu corpo dolorido.”
Esse trecho faz menção ao cérebro, órgão do sistema
nervoso de notável configuração anatômica e funcional.
Analise os itens que se seguem e que tratam do sistema nervoso:
     I - Além de neurônios, o cérebro apresenta as células da
glia, mais numerosas, que desempenham funções
diferentes das dos neurônios.
    II - Os neurônios apresentam alto grau de irritabilidade
e condutibilidade.
III - Os neurônios são considerados células lábeis por sua
notável capacidade de reprodução.
De acordo com os itens analisados, marque a alternativa que contém apenas proposições corretas:
A ( ) I e II.
B ( ) I , II e III.
C ( ) I e III.
D ( ) II e III.
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QUESTÃO 26
A religião mulçumana, referida no texto, teve seus
primórdios na Arábia do século VI d.C. Logo após o falecimento do profeta Maomé, ela se espalhou pelo norte
do continente africano, chegando a ocupar territórios
europeus, e permaneceu por vários séculos na Península
Ibérica. Acerca dessa religião, seus valores éticos e sua
cultura, assinale a alternativa correta:
A ( ) Os cristãos europeus combateram e perseguiram
os maometanos, apesar de ambas as religiões serem monoteístas, patriarcais e estarem baseadas
em um livro revelado.
B ( ) Os maometanos foram simpáticos com a população cristã na Europa, permitindo que ela vivesse
livremente, pois acreditavam em um Deus único,
criador do céu e da terra, e difundiam a mensagem
amorosa ensinada por Cristo.
C ( ) Com a chegada dos árabes ao continente europeu,
a Igreja católica criou o Tribunal da Inquisição
para perseguir aqueles “hereges”, e milhares que
não se submeteram a Jesus Cristo acabaram condenados à fogueira.
D ( ) Os cristãos e os mulçumanos fizeram amplos
acordos de convivência, o que incluía as trocas
comerciais e de conhecimento. Isso acabou sendo
rompido por grupos terroristas que fizeram atentados contra as famílias cristãs.
QUESTÃO 27
In Text 4, we note a number of terms in Portuguese
relating to the human body and the field of medicine
such as “pressão”, “tranquilizante”, “face”, “cabelo”,
“cérebro” and “corpo”.
Read the following text on blood pressure, and
choose the correct words from the options below to fill
in the blanks in the text.
“Blood ______________ is the force of your blood
pushing against the ______________ of your arteries.
Each time your heart ______________, it pumps blood
into the arteries. Your blood pressure is highest when
your heart beats, pumping the blood. This is called
systolic pressure. When your ______________ is at rest,
between beats, your blood pressure falls. This is called
diastolic pressure. Your blood pressure reading uses
these two ______________. Usually the systolic number
comes before or above the diastolic number.”
(Available at: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/highbloodpressure.html. Accessed on: 1 jan. 2014.)

A(
B (
C(
D(

) Headache / veins / ruptures / mind / averages.
)	Pressure / walls / beats / heart / numbers.
) Clot / muscles / races / brain / opposites.
) Pressure / veins / beats / body / extremes.
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QUESTÃO 27
El fragmento del Texto 4, de Adelice Barros,
trae algunos verbos conjugados en el imperfecto del
subjuntivo. Son ejemplos de ello: conviesse, tivesse,
submetessem, atentassem, viesse. Lea los ítems a seguir
y marque el único correcto a respecto de este tiempo
verbal en español:
A ( )	Puede ser usado para expresar cortesía, prudencia o
venir en algunos tipos de oraciones subordinadas.
B ( ) Se puede usarlo en oraciones coordinadas y
también para expresar sueños o actividades no
cumplidas.
C ( ) Tiene en español tres formas posibles. Dos simples,
en que la terminación sería con -se o -ra (comiese,
comiera) y una compuesta con el verbo haber en
el pretérito indefinido seguido del participio del
verbo principal – hubo comido, por ejemplo.
D ( ) Para formarlo, se toma la 3ª persona del plural
del pretérito imperfecto de indicativo, se elimina
el -ban, y se añade la terminación -sen o -ran que
será la misma para todos los verbos.
QUESTÃO 28
O Texto 4 faz referência a dúvida e a certeza. Descartes, o pai da filosofia moderna, começa duvidando de
tudo. Na verdade, o seu método parte de um ceticismo
que é levado ao extremo para se chegar a uma verdade
indubitável. Tendo Descartes como referência, analise as
proposições a seguir e marque a alternativa correta:
A ( ) Descartes parte em busca de um conjunto de verdades que não possam ser postas em dúvida e, a
partir delas, constata através dos sentidos as afirmações que são verdadeiras e começa a construir
o seu conceito de existência no momento em que
alcança a verdade inata.
B ( ) Descartes sempre duvidava; porém, sua única certeza estava no fundamento de seu método, que
consistia em confiar em seus sentidos como base
segura para aquisição do conhecimento. Afinal,
nem todos tinham a sua formação acadêmica (Direito, Filosofia, Medicina, Matemática e Química);
portanto, os seus sentidos eram treinados para
descobrir a certeza.
C ( ) Descartes estabelece quatro regras para o método,
são elas: a evidência: acolher apenas o que aparece
ao espírito; a análise: dividir cada dificuldade em
parcelas menores; o cogito: pensar as premissas
mais complexas da análise; a conclusão: fechar todas as premissas com base nas ideias inatas.
D ( ) “Penso, logo existo” trata-se da conclusão do argumento do cogito, por meio do qual Descartes
pretende encontrar um fundamento seguro para a
construção do edifício do conhecimento.

R

UNH
C
S
A

O

QUE3STÃO 29
O Texto 4 retrata o conflito de uma mulher consigo
mesma em razão de um sentimento de culpa. Culpa e
punição sempre estiveram presentes no universo feminino. Durante a Idade Média e no limiar da modernidade,
na Europa, as atitudes das mulheres eram vistas como
ameaças à ordem estabelecida pelo poder patriarcal e
pelo poder soberano, em nome do povo, para defender
a moral e o direito da comunidade. Analise os itens a
seguir sobre a temática:
     I - Para os teólogos e moralistas da Idade Média, a sensualidade da mulher sempre esteve no centro das
reprovações. Por isso, a preocupação constante dos
religiosos com a repressão ou o controle da sexualidade, pois as mulheres, fracas e entregues aos próprios instintos, dificilmente resistiam às artimanhas
do Demônio.
   II - As canções medievais das fiandeiras retratam o espaço privado das mulheres como lugar de recolhimento, de devaneio, de espera e de convivência.
III - Na perspectiva do pensamento burguês, a imagem
da mulher aparece depreciada nas narrativas literárias dos séculos XIV e XV. O amor cortês se transforma em ridicularização, malícia e reprovação dos
excessos das mulheres, especialmente a gula e a falta
de controle dos instintos.
De acordo com os itens analisados, marque a alternativa que contém apenas proposições corretas:
A ( ) I e II.
B ( ) I , II e III.
C ( ) I e III.
D ( ) II e III.
QUESTÃO 30
Chama atenção o drama vivido pela personagem
do fragmento extraído do livro A mesa dos inocentes,
de Adelice Barros (Texto 4).
Marque a alternativa correta concernente às reflexões da personagem no fragmento em questão:
A ( ) Ela se esforça para pintar o mundo exatamente
como ele é, nem que para isso tenha de se expor,
confessando suas fraquezas e frustrando qualquer
possibilidade de se encontrar na vida.
B ( ) Ela imagina outra realidade, na qual possa se ver
livre de seus pecados pela via do sofrimento reparador e purificador de sua consciência, que não lhe
dá um só instante de paz.
C ( ) Ela é absolutamente confusa: não consegue articular suas ideias, nem mesmo se reconhece ante a
realidade na qual se atirou por vontade própria.
D ( ) Ela ironiza sua própria sombra, numa clara alusão
ao que se percebe nas relações dos dias atuais, em
que as pessoas devem, antes de mais nada, aprender a não confiar em ninguém.
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TEXTO 5
NA VIRADA DO SÉCULO, o biólogo Roosmarc
conheceu o ápice da fama ao descobrir um novo gênero de primata: o sagui-anão-de-coroa-preta. Foi considerado pela revista Time o grande herói do planeta.
Entre os mais de 500 primatas no mundo, Roosmarc
descobrira o Callibella humilis, o macaquinho mais
saltitante e alegre, anãozinho, com aquela coroa preta.
Enquanto outros primatólogos matavam os animais
para descrevê-los, dissecando-os em laboratórios,
longe da Amazônia, ele criava macacos em sua casa.
Esperava que morressem de forma natural e, aí sim,
dissecava-os.
O sagui-anão-de-coroa-preta foi a sensação
mundial. Então, ele viveu o ápice da glória. As publicações científicas não se cansaram de elogiá-lo. Quase todos os dias, jornais e revistas estampavam: “Protetor dos animais”, “O bandeirantes da Amazônia”, “O
último primatólogo”. De Manaus para o mundo. Os
ribeirinhos o saudavam; os políticos o pajeavam; os estudantes de biologia o veneravam. Sim, Roosmarc era
visto e considerado como herói do planeta.
Vida simples, com suas vestes quase sempre largas cobrindo o corpo magro e alto, enfiado semanas
na floresta, nunca quisera dinheiro, jamais almejara
fortuna. O verdadeiro cientista, dizia, quer, antes de
tudo, reconhecimento. Não havia prêmio maior do
que isso. Sequer gastava o que ganhava. Aprendera
com os bichos que, na vida, não se precisa de muitas
coisas...
Nascera no sul da Holanda e, aos 17 anos, mudou-se para Amsterdã. Queria estudar biologia. Nos
fins do ano 60, a cidade fervilhava, era a capital da
contestação. John Lennon e Yoko Ono haviam escolhido a cidade para protestar contra a Guerra do
Vietnã. Os rebeldes desfilavam pelas ruas, enquanto John Lennon e Yoko Ono incitavam a quebra de
valores deitados uma semana num hotel da cidade,
consumindo droga e criando suas canções. O gosto
pela contracultura crescia, agigantava-se. Rebelde,
Roosmarc desfilava pelas ruas, gritando pela paz,
também queimando maconha e outras ervas.
Mas foi, nesta época, que ele se interessou pelos
primatas. Depois que terminou a universidade, fez
amizade com uma estudante, que também saboreava
a contracultura, o desprezo a normas e procedimentos, e com ela, vivendo um romance apaixonado, deu
volta ao mundo, como se fosse o famigerado navegante português Vasco da Gama. Estudante de artes
plásticas, Marie tinha sede por aventuras: o novo lhe
apetecia; o velho não era mais do que um mundo cinzento. A Europa, com seus prédios cinzentos e frios,
uma população resignada, não lhe apetecia. Queria
quebrar barreiras, outras fronteiras. Não queria apo-
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drecer naquelas cidadezinhas holandesas, onde as
mulheres envelheciam rapidamente e só cuidavam
de casa. Não queria se transformar num símbolo de
cama, fogão e igreja. Menosprezava o título “rainha
do lar”, que os pastores tanto veneravam entre a população fiel. Tinha horror ao ver sua mãe de lenço
na cabeça e avental cobrindo a gordura da barriga.
Se ficasse numa daquelas cidadezinhas, em poucos
anos estaria como a mãe – brigava constantemente
com o seu pai, saía de casa aos domingos para assistir a mesmice do partor Simeão, e que, rapidamente,
voltava para casa para preparar o almoço para os filhos. Que destino! A liberdade a chamava. Não era
o que dizia a canção de John Lennon? Ao conhecer
Roosmarc, o desejo por aventuras avivou como brasa
viva. Quando convidada para segui-lo, e ela queria
produzir desenhos e aquarelas jamais vistas no mundo, não titubeou, como se a oportunidade fosse um
cavalo encilhado. E cavalo encilhado passa por nós
somente uma vez ...
(GONÇALVES, David. Sangue verde. Joinville:
Sucesso Pocket, 2014. p. 200-201. Adaptado.)

QUESTÃO 31
O Texto 5, retirado do livro Sangue verde, de David
Gonçalves, apresenta um pouco da vida do personagem
Roosmarc que, na ficção, tornou-se um biólogo famoso
por descobrir o sagui-anão-de-coroa-preta. Quanto à tipologia textual, tal texto deve ser considerado predominantemente (marque a resposta correta):
A ( ) narrativo, porque conta uma história com elementos próprios da narração.
B ( ) injuntivo, porque seduz o interlocutor para a leitura do texto.
C ( ) descritivo, porque descreve a fauna e a flora da
Amazônia.
D ( ) científico, porque apresenta aspectos importantes
para a ciência.
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QUESTÃO 32
O Texto 5 é fragmento do romance Sangue verde,
de David Gonçalves, que tematiza a ocupação agrícola
da Amazônia. Sobre esse tema, leia o texto a seguir:
Desde 1988, o Instituto de Pesquisas Espaciais
(Inpe) tem realizado um trabalho de monitoramento na
Floresta Amazônica, que revela estimativas, em km2, da
área devastada nessa região. Entre 1994 e 1995, o número
constatado foi de 29.059 km2, o maior até hoje. E o levantamento efetuado entre 2003 e 2004 mostrou a segunda
maior taxa até então: a área desmatada atingiu 26.130
km2. [...] E, infelizmente, existem dados ainda mais assustadores: segundo cálculos do Inpe, até uma estimativa ainda dos tempos da ministra do Meio Ambiente
Marina Silva, já haviam sido desmatados cerca de 680
mil km2 da Amazônia (18% do total da área da floresta).
Os estados que continuavam tendo um crescimento considerável nesse índice eram Mato Grosso e Rondônia. A
ministra citou como principal causa do desmatamento
o crescimento econômico. Nesses dois estados, que sobrevivem principalmente da agricultura, a ministra lembrou da expansão do setor agrícola — especialmente da
produção de soja —, que teria sido o grande responsável
pela alta taxa.
(Disponível em: http://www.educacional.com.br/reportagens/desmatamento/. Retirado em fev. 2015. Adaptado.)

Comparando-se os dados do desmatamento entre
1994 e 1995 com os dados entre 2003 e 2004 é correto
afirmar que (marque a resposta correta):
A ( ) houve uma diminuição de 8,08% no desmatamento.
B ( ) houve uma diminuição de 9,08% no desmatamento.
C ( ) houve uma diminuição de 10,08% no desmatamento.
D ( ) houve uma diminuição de 11,08% no desmatamento.
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QUESTÃO 33
O fragmento do Texto 5: “Quase todos os dias, jornais e revistas estampavam: ‘Protetor dos animais’, ‘O
bandeirantes da Amazônia’” pode remeter-nos à temática das missões realizadas na história do povoamento do
Brasil Colonial. A historiografia e o molde geográfico do
estado de Goiás são, em grande parte, delineados por tais
missões, responsáveis pela exploração e por promoverem
a ocupação em território outrora isolado. A respeito das
tipologias e dos objetivos dessas missões, analise os itens
que seguem:
     I - As Bandeiras eram missões financiadas pelo governo, inicialmente, para mapeamento do interior do
País e prospecção de minérios, com o intuito de
justificar a posse da Colônia e ampliar o lucro da
Coroa.
   II - As Entradas eram explorações particulares realizadas para a busca por metais e pedras preciosas e
aprisionamento e venda de índios como escravos.
III - As Descidas eram expedições jesuítas que buscavam
converter os índios ao catolicismo, exercendo importante papel na exploração e ocupação do interior
do País.
IV - Algumas Bandeiras foram realizadas com o intuito de combater as populações indígenas mais violentas ou realizar a recaptura de escravos africanos
fugitivos.
Em relação às proposições analisadas, assinale a
única alternativa cujos itens estão todos corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) II e III.
C ( ) II e IV.
D ( ) III e IV.
QUESTÃO 34
Analise a seguinte informação contida no Texto 5:
“Entre os mais de 500 primatas no mundo, Roosmarc
descobrira o Callibella humilis, o macaquinho mais saltitante e alegre”.
Esse trecho faz referência aos primatas, um grupo
de mamíferos que compreende os popularmente chamados de macacos, símios, lêmures e os seres humanos.
Marque a alternativa correta sobre os primatas:
A ( ) São exclusivamente herbívoros.
B ( ) Todos os primatas têm como ancestral comum os
Australopithecus.
C ( ) Algumas espécies são passíveis de extinção, considerados o desmatamento e a caça.
D ( ) Apresentam semelhanças em relação aos tipos de
dentes e sua disposição.
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QUESTÃO 35
From the following options, choose the one which
is correct according to Text 5:
A ( ) Roosmarc followed the same procedures as those
carried out by other scientists to describe their
discoveries.
B ( ) Roosmarc had a special pride in being praised by
the media and getting fame and wealth.
C ( ) According to Roosmarc the best award a scientist
can get is being acknowledged for his/her
achievements.
D ( ) It was when he met Marie that Roosmarc started
being a rebel.
QUESTÃO 35
En este fragmento de Gonçalves (Texto 5), se
presentan algunos verbos en tres diferentes pretéritos,
como se puede verificar en los ejemplos a seguir: [1]
“quisera”, “almejara”, “aprendera”; [2] “conheceu”,
“viveu”, “cansaram”; [3] “matavam”, “tinha”, “queria”.
Señale la alternativa que defina correctamente esos
tiempos verbales en español:
A ( ) [1] Pretérito pluscuamperfecto – expresa una acción
pasada ocurrida con anterioridad a otra también
pasada; [2] Pretérito indefinido – expresa una
acción considerada concluída, no necesariamente
relacionada con la situación presente; [3] Pretérito
imperfecto – expresa una acción cuya conclusión
no está establecida (inacabada o en progreso); es
también utilizado en descripciones.
B ( ) [1] Pretérito indefinido – expresa una acción
pasada de aspecto continuo; [2] Pretérito definido
– expresa una acción inconclusa, que puede o no
repetirse; [3] Pretérito perfecto – expresa no una
acción, sino acontecimientos concluídos en el
pasado.
C ( ) [1] Pretérito más-que-perfecto – expresa una acción
pasada con efecto en el presente; [2] Pretérito
imperativo – expresa una ordenanza presentada en
el pasado; [3] Pretérito imperfecto – expresa una
acción única y puntual ocurrida y concluída en el
pasado.
D ( ) [1] Pretérito definitivo – expresa una acción
pasada ocurrida con anterioridad a otra también
pasada; [2] Pretérito subjuntivo – expresa una
acción dudosa o posible, pero no concluída hasta
el presente; [3] Pretérito indicativo – expresa un
evento pasado sin la posibilidad de que vuelva a
repetirse.
QUESTÃO 36
Analise o trecho retirado do Texto 5: “Rebelde,
Roosmarc desfilava pelas ruas, gritando pela paz, também queimando maconha e outras ervas.”
Beck, fino, banza, cano do diabo ou simplesmente
baseado são exemplos de gírias usadas para designar um
cigarro de maconha. Preparado de forma manual, um
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desses cigarros pode conter até um grama de maconha,
quantidade suficiente para fazer muita fumaça. A maconha é produzida a partir da folha da Cannabis sativa.
Como toda planta, ela é constituída de várias substâncias. Dentre elas, temos o canabidiol (C21H30O2, de massa
molar = 314,45g/mol), que pode chegar a quase 40% do
extrato vegetal. O canabidiol apresenta baixa toxicidade
em seres humanos e em outras espécies: a LD50 (quantidade de ingrediente ativo de uma substância tóxica
necessária para matar 50% de animais testados) após a
administração intravenosa em macacos foi de 212 mg/kg
(SCUDERI et al., 2008).
(SCUDERI, Caterina et al. Cannabidiol in Medicine: a review of its therapeutic potential in CNS Disorders. Phytotherapy research, n. 23, p. 597-602. 9 Oct. 2008.)

Assinale a única alternativa correta com relação ao
exposto anteriormente:
A ( ) Supondo-se que a LD50 apresentada no texto seja
a mesma para seres humanos, para um homem de
85 kg, com 6,4L de sangue, essa dose será de aproximadamente 8,9 mmol/L de sangue.
B ( ) A presença de dois grupos OH no anel benzênico
da molécula de canabidiol a caracteriza como um
álcool.
C ( ) De acordo com o enunciado, em 8,1 toneladas de
extrato vegetal de Cannabis sativa tem-se aproximadamente 5,7 toneladas de canabidiol.
D ( ) Na molécula de canabidiol, o átomo com maior
raio atômico é o oxigênio.
QUESTÃO 37
Nas décadas de 1960/1970, como o Texto 5 afirma,
as cidades fervilhavam, os tempos eram de contestação
e inovação. Assim como os acontecimentos políticos e
econômicos no Sudeste Asiático e Oriente Médio afetaram a Europa, nas Américas, a inovação de valores e
a invenção visual também se difundiam rapidamente.
Uma cultura internacional irreverente e questionadora
nascia atravessando as fronteiras nacionais, estendendo-se dos grandes centros para todo o Planeta. Assinale a
alternativa que se relaciona a esse movimento histórico-cultural no Brasil nesse período:
A ( ) Alinhar a cultura brasileira à nova cultura internacional tornou-se uma questão de Estado nos planos de desenvolvimento dos governos militares.
B ( ) O movimento tropicalista foi responsável por uma
ruptura musical e comportamental, resgatando a
antropofagia da Semana de 1922; empenhou-se em
conectar a cultura musical brasileira ao cenário internacional, em particular ao pop e ao rock.
C ( ) Os movimentos estudantis no Brasil contra a ditadura militar eram apoiados pela sociedade civil e
por diversos partidos políticos da época.
D ( ) O Cinema Novo, contrário ao movimento de contracultura, adota como referência o romantismo
em suas personagens e cenários.
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QUESTÃO 38
No Texto 5, a passagem “como se fosse o famigerado navegante português Vasco da Gama” nos remete ao fenômeno da flutuação. A flutuação de qualquer
embarcação se baseia no fato de seu casco ser oco por
dentro e, dessa forma, embora seja feita de material bem
mais denso que a água (metal, por exemplo), ainda assim sua densidade resultante seja menor que a da água,
visto que a maior parte do volume submerso é composta
de ar. Até sua desmontagem, em 2010, o Knock Nevis foi
o maior navio do mundo. Esse navio tinha capacidade
para transportar 674.297 m3 de petróleo.
(Disponível em: <http://blogdocaminhoneiro.com/2009/
08/super-petroleiro-jahre-viking-o-maior-navio-do-mundo/>. Acesso em: 23 jan. 2015.)

Com base nessas informações, considere que o navio esteja aportado em águas tranquilas, adote g = 10 m/s2
e analise os itens que se seguem:
     I - Considerando-se a densidade média do petróleo igual a 0,85 g/cm3, esse superpetroleiro pode
transportar uma carga de 573.152,45 toneladas de
petróleo.
   II - Considerando-se a densidade da água do mar igual
a 1,03 g/cm3, então, se o navio estiver com sua carga
máxima de petróleo, seu volume submerso aumentará em 409,3 m3.
III - Se em vez de petróleo o navio transportasse água
salgada, então, para manter o mesmo peso, ele deveria transportar um volume entre 556.455 m3 e
556.460 m3.
IV - Uma embarcação em água doce com densidade
igual a 1,00 g/cm3 submerge menos do que na água
salgada, cuja densidade é 1,03 g/cm3.
Com base nas sentenças anteriores, marque a alternativa em que todos os itens estão corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) I e III.
C ( ) II e III.
D ( ) III e IV.
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QUESTÃO 39
A partir da leitura do Texto 5, é possível afirmar
que há marcas singulares em Sangue verde, no que se
refere à utilização da linguagem, que se caracteriza por
(analise os itens que se seguem):
     I - revelar a realidade existencial das personagens, a
exemplo do que ocorre com Roosmarc e Marie.
    II - ocultar a percepção do narrador acerca dos fatos,
garantindo a neutralidade da narrativa, pouco crítica e, em determinados momentos, ingênua frente
aos conflitos vividos pelas personagens.
III - privilegiar a função fática, conforme se percebe no
último parágrafo, construído com base em informações e dados da realidade.
Com base em sua análise, assinale a alternativa que
contém todos os itens corretos:
A ( ) I.
B ( ) I e II.
C ( ) I e III.
D ( ) II e III.
QUESTÃO 40
Segundo o Texto 5, o grande feito científico de
Roosmarc foi a descoberta de um novo primata, a que
ele dera o nome de Callibella humilis. Se permutarmos o
nome científico que designa o gênero do sagui-anão-de-coroa-preta, quantos anagramas distintos podem ser
construídos (marque a resposta correta):
A ( ) 55.600.
B ( ) 65.600.
C ( ) 75.600.
D ( ) 85.600.
QUESTÃO 41
Ao longo do Texto 5 é possível identificar passagens
que nos remetem ao período pós-Segunda Guerra, quando o autor menciona a Europa, com seus prédios cinzentos e frios, uma população resignada e protestos contra
a Guerra do Vietnã. Com base na leitura do texto, nas
informações deste enunciado e em seus conhecimentos,
assinale a alternativa correta:
A ( ) A Segunda Guerra Mundial foi um conflito armado decorrente do avanço de regimes totalitários,
em que os combates em trincheiras se deram em
todos os continentes.
B ( ) Ao final do conflito, em agosto de 1945, com os
Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do mesmo lado, os principais
motivos do conflito, tais como disputas territoriais
e ideológicas, haviam sido resolvidos.
C ( ) A Guerra do Vietnã, uma ex-colônia francesa, em
verdade foi mais um lance da disputa Oeste versus
Leste, instalada logo após o conflito, que perdurou
até o colapso do bloco comunista em 1989.
D ( ) Ao final do conflito, em 1945, o comércio de materiais bélicos experimentou expressivo crescimento, salvo restrições de alguns armamentos a alguns
países, e continua, atualmente, um dos ramos mais
lucrativos.
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QUESTÃO 42
O Texto 5 faz referência a fogão. O fogão utilizado
em nossas casas é predominantemente alimentado por
gás envasado em botijões de aço. O botijão de uso doméstico possui capacidade para conter 31,5 L, que correspondem a 13 kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
ou simplesmente gás de cozinha. O GLP é um subproduto do petróleo, formado pela mistura de propano (C3H8)
e butano (C4H10).
Analise as afirmativas a seguir:
     I - Se dentro do botijão for armazenado um gás perfeito,
o volume ocupado pelas suas moléculas e as interações entre elas serão desprezíveis.
    II - Pela lei da conservação das massas, a queima de
13 kg de gás de cozinha irá produzir 13 kg de produtos da reação.
III - Em um botijão contendo 31,5 L de um gás perfeito,
submetido à pressão de 1 atm e temperatura de 0ºC,
haverá aproximadamente 8,5 x 1023 moléculas do referido gás. Dados: número de Avogadro 6,022 x 1023;
volume molar 22,4 L/mol.
IV - Supondo-se que um botijão de gás cheio, com 13 kg
de uma mistura em estado gasoso composta por 55%
de butano e 45% de propano, a pressão parcial desses
gases é, respectivamente, de 97 atm e 104 atm. Dados:
R = 0,082 atm.L/mol.K; T = 273,15K; V = 31,5 L.
Em relação às proposições analisadas, assinale a
única alternativa cujos itens estão todos corretos:
A ( ) I e III.
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III.
D ( ) II e IV.
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TEXTO 6
[…]
Amado (na sua euforia profissional) – Cunha,
escuta. Vi um caso agora. Ali, na praça da
Bandeira. Um caso que. Cunha, ouve. Esse caso
pode ser a tua salvação!
Cunha (num lamento) – Estou mais sujo do que pau
de galinheiro!
Amado (incisivo e jocundo) – Porque você é uma
besta, Cunha. Você é o delegado mais burro do
Rio de Janeiro.
(Cunha ergue-se.)
Cunha (entre ameaçador e suplicante) – Não pense
que. Você não se ofende, mas eu me ofendo.
Amado (jocundo) – Senta!
(Cunha obedece novamente.)
Cunha (com um esgar de choro) – Te dou um tiro!
Amado – Você não é de nada. Então, dá. Dá!
Quedê?
Cunha – Qual é o caso?
Amado – Olha. Agorinha, na praça da Bandeira.
Um rapaz foi atropelado. Estava juntinho
de mim. Nessa distância. O fato é que caiu.
Vinha um lotação raspando. Rente ao meio-fio.
Apanha o cara. Em cheio. Joga longe. Há aquele
bafafá. Corre pra cá, pra lá. O sujeito estava lá,
estendido, morrendo.
Cunha (que parece beber as palavras do repórter) –
E daí?
Amado (valorizando o efeito culminante) – De
repente, um outro cara aparece, ajoelha-se
no asfalto, ajoelha-se. Apanha a cabeça do
atropelado e dá-lhe um beijo na boca.
CUNHA (confuso e insatisfeito) – Que mais?
Amado (rindo) – Só.
Cunha (desorientado) – Quer dizer que. Um sujeito
beija outro na boca e. Não houve mais nada. Só
isso?
(Amado ergue-se. Anda de um lado para outro.
Estaca, alarga o peito.)
Amado – Só isso!
Cunha – Não entendo.
Amado (abrindo os braços para o teto) – Sujeito
burro! (para o delegado) Escuta, escuta! Você não
quer se limpar? Hein? Não quer se limpar?
Cunha – Quero!
Amado – Pois esse caso.
Cunha – Mas ...
Amado – Não interrompe! Ou você não percebe?
Escuta […]
(RODRIGUES, Nelson. O beijo no asfalto. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. p. 12/13.)
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QUESTÃO 43
No Texto 6, de Nelson Rodrigues, ao dizer para o
delegado Cunha: “Escuta, escuta! Você não quer se limpar? Hein? Não quer se limpar?”, o jornalista Amado
(marque a resposta correta):
A ( ) sugere que ele está fisicamente sujo e deve se limpar, já que é delegado.
B ( ) afirma que o caso do atropelamento pode prejudicar a carreira do delegado.
C ( ) sugere que ele aproveite o caso do atropelamento
para restabelecer seu nome.
D ( ) afirma que o delegado está sujo porque é incompetente na função que exerce.
QUESTÃO 44
O beijo no asfalto (Texto 6) é uma tragédia contemporânea e, em sua linguagem, há recursos que determinam o reconhecimento dessa característica. A partir
da leitura do excerto, pode-se afirmar que:
     I - Nos diálogos, há muitas interrupções, caracterizando a linguagem falada, recurso utilizado pelo autor
para garantir mais dinamismo às cenas, bem como
suspense às ações das personagens.
    II - A linguagem próxima da oralidade foi trabalhada pelo autor para se contrapor à complexidade
do enredo e ao forte apelo filosófico ilustrado pela
obra, que pode ser considerada inacessível no meio
literário.
III - O fato de não haver narrador não traz dificuldades
à compreensão, porque o texto teatral se realiza na
encenação.
Marque a resposta correta:
A ( ) I e II.
B ( ) I, II e III.
C ( ) I e III.
D ( ) II e III.
QUESTÃO 45
In Text 6, we note a number of verbs in Portuguese
in the imperative form. Some of the following sentences
demonstrate the usage of the imperative form in English:
     I - Hurry up! We’re going to be late for the party.
   II - I am going to study for the test.
III - Why can’t I spend the night at my friend’s house?
IV - Don’t touch the paint! It’s still wet.
Choose from the following options the one which
contains sentences in the imperative form:
A ( ) Only I.
B ( ) I, II, III, and IV.
C ( ) Only I and IV.
D ( ) Only IV.
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QUESTÃO 45
En el diálogo entre Cunha y Amado (Texto 6),
transcrito en el fragmento seleccionado, el reportero le
insulta al comisario de policía diversas veces. Elija, entre
las opciones que se le presentan, la única que trae solamente insultos (tacos) conocidos en lengua española:
A ( ) entrecejo, tobillo, burro.
B ( ) codo, melisma, idiota.
C ( ) maricón, pendejo, beocio.
D ( ) imbécil, preámbulo, talón.
QUESTÃO 46
O Texto 6 relata uma situação polêmica sobre o
beijo na boca entre dois homens. Sobre o beijo, até onde
se tem notícia, o primeiro beijo entre pessoas do mesmo
sexo na história do cinema foi no ano de 1927, no filme
Wings (Asas). Os astros Buddy Rogers e Richard Arlen
interpretam dois pilotos de combate que disputam a afeição de uma mesma mulher (Clara Bow). Essa é a trama
do filme. Nenhum dos dois “mostra tanto amor por ela...
como demonstra um pelo outro.” O beijo foi bastante tímido. No ano de 2014, uma cena se destacou nas novelas
da Globo. O beijo gay entre Felix (Mateus Solano) e Niko
(Thiago Fragoso) que foi ao ar no último capítulo da novela Amor à vida. Na verdade, a quebra de determinados
preconceitos ou mudança de comportamento geralmente ocorre porque a sociedade constituída de homens está
em constante mudança. Há os que defendem a quebra
de paradigmas e lutam por sua liberdade e autonomia.
Dentre as correntes filosóficas citadas a seguir, marque a
alternativa que apresenta a corrente que contribuiu para
a valorização da autonomia e liberdade do indivíduo.
A ( )	Positivismo.
B ( ) Iluminismo.
C ( ) Estoicismo.
D ( ) Epicurismo.
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QUESTÃO 47
O trecho do Texto 6 “Te dou um tiro!” indica a possibilidade de uso de arma de fogo. No estudo balístico,
temos a análise do poder de impacto de projéteis com
alvos e dos danos causados por esse impacto. Para se
analisar os efeitos de impactos, pode-se usar diferentes
projéteis e diferentes alvos. Para se determinar a velocidade no momento de impacto, um projétil de 25 gramas
é disparado horizontalmente contra um bloco cúbico de
argila de 10 kg de massa, que está fixo num determinado
local. Sabe-se que o projétil chega ao repouso após penetrar 15 cm no bloco de argila e que a força média que
a argila exerce sobre o projétil é de 3 × 104 N. Considerando-se que o bloco de argila permaneça em repouso,
a velocidade do projétil no momento do impacto com o
bloco tem o valor de (marque a alternativa correta):
A ( ) 30 m/s.
B ( ) 190 m/s.
C ( ) 430 m/s.
D ( ) 600 m/s.
QUESTÃO 48
O Texto 6 apresenta uma situação do cotidiano
da cidade do Rio de Janeiro. Além dos acontecimentos
diários, outro aspecto nos chama atenção na paisagem
carioca: os morros, que por vezes formam notáveis monólitos, que caracterizam a paisagem não só da capital
fluminense, mas de todo o estado. Acerca dessa paisagem, das manifestações humanas e seus desdobramentos, avalie os itens apresentados a seguir:
     I - O estado do Rio de Janeiro está inserido no domínio
geomorfológico de Mares de Morros, os quais são
formados por grandes volumes rochosos expostos
pelo processo de soerguimento.
    II - As ocupações, por vezes irregulares, nos sopés de
vertentes íngremes estão entre as principais causas
de acidentes gerados pelo desmoronamento de terra
em algumas áreas do Rio de Janeiro.
III - Em grande parte do domínio de Mares de Morros,
como na conhecida Região Serrana do Rio de Janeiro, em anos de excepcionais elevados índices pluviométricos, são recorrentes os desmoronamentos
de terra, que provocam prejuízos socioambientais
diversos.
IV - Os acidentes envolvendo os deslizamentos de terra
em encostas íngremes é um fenômeno tipicamente
urbano, praticamente inexistindo nas áreas rurais
do Rio de Janeiro.
Marque a alternativa que contém apenas afirmações corretas:
A ( ) I, II e III.
B ( ) I, II e IV.
C ( ) I, III e IV.
D ( ) II, III e IV.
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QUESTÃO 49
O Texto 6 tematiza a vida urbana, com carro, lotação, trânsito, atropelamento. A cidade de Goiânia foi
planejada para que a movimentação urbana fosse prática
e não houvesse tantos problemas de trânsito. Tal ideal
de cidade moderna se contrapunha ao estilo de vida da
antiga capital. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente o projeto liderado pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira:
A ( ) A nova capital deveria favorecer o trânsito e a circulação rápida de pessoas, a convivência de grupos
sociais distintos e ser um centro do desenvolvimento industrial da região.
B ( ) A nova capital foi planejada para atrair as elites
agrárias que dominavam politicamente o estado
de Goiás e, assim, construir um governo forte, unido em torno dos ideais oligárquicos da Revolução
de Trinta.
C ( ) A cidade de Goiânia foi projetada com a meta essencial de unir o rural ao urbano, o antigo ao moderno, reforçando o projeto autoritário de unificação federal exercido por Getúlio Vargas.
D ( ) A cidade de Goiânia foi projetada para ser uma
sede administrativa somente, de modo que as pessoas dos cargos governamentais residissem nas
cidades satélites de Campinas, Senador Canedo
e Aparecida. Após a década de 1940, esse projeto
acabou sendo desvirtuado.
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TEXTO 7
Memórias de um pesquisador
Não era bem vida, era uma modorra – mas de
qualquer modo suportável e até agradável. Terminou
bruscamente, porém, eu estando com vinte e oito
anos e um pequeno bujão de gás explodindo mesmo
à minha frente, no laboratório de eletrônica em que
trabalhava, como auxiliar. Me levaram às pressas
para o hospital, os médicos duvidando que eu escapasse. Escapei, mas não sem danos. Perdi todos os
dedos da mão esquerda e três (sobraram o polegar e
o mínimo) da direita. Além disso fiquei com o rosto seriamente queimado. Eu já não era bonito antes,
mas o resultado final – mesmo depois das operações
plásticas – não era agradável de se olhar. Deus, não
era nada agradável.
No entanto, nos primeiros meses após o acidente eu não via motivos para estar triste. Aposentei-me
com um bom salário. Minha velha tia, com quem
eu morava, desvelava-se em cuidados. Preparava os
pastéis de que eu mais gostava, cortava-os em pedacinhos que introduzia em minha boca – derramando sentidas lágrimas cuja razão, francamente,
eu não percebia. Deves chorar por meu pai – eu dizia – que está morto, por minha mãe que está morta, por meu irmão mais velho que está morto; mas
choras por mim. Por quê? Escapei com vida de uma
explosão que teria liquidado qualquer um; não preciso mais trabalhar; cuidas de mim com desvelo; de
que devo me queixar?
Cedo descobri. Ao visitar certa modista.
Esta senhora, uma viúva recatada mas ardente,
me recebia todos os sábados, dia em que os filhos estavam fora. Quando me senti suficientemente forte
telefonei explicando minha prolongada ausência e
marcamos um encontro.
Ao me ver ficou, como era de se esperar, consternada. Vais te acostumar, eu disse, e propus irmos
para a cama. Me amava, e concordou. Logo me deparei com uma dificuldade: o coto (assim eu chamava
o que tinha me sobrado da mão esquerda) e a pinça
(os dois dedos restantes da direita) não me forneciam
o necessário apoio. O coto, particularmente, tinha
uma certa tendência a resvalar pelo corpo coberto
de suor da pobre mulher. Seus olhos se arregalavam;
quanto mais apavorada ficava, mais suava e mais o
coto escorregava.
Sou engenhoso. Trabalhando com técnicos
e cientistas aprendi muita coisa, de modo que logo
resolvi o problema: com uma tesoura, fiz duas incisões no colchão. Ali ancorei coto e pinça. Pude assim
amá-la, e bem.

– Não aguentava mais – confessei, depois. – Seis
meses no seco!
Não me respondeu. Chorava. – Vais me perdoar, Armando – disse – eu gosto de ti, eu te amo, mas
não suporto te ver assim. Peço-te, amor, que não me
procures mais.
– E quem vai me atender daqui por diante? –
perguntei, ultrajado.
Mas ela já estava chorando de novo. Levantei-me e saí. Não foi nessa ocasião, contudo, que fiquei
deprimido. Foi mais tarde; exatamente uma semana
depois.
[...]
(SCLIAR, Moacyr. Melhores contos. Seleção de
Regina Zilbermann. São Paulo: Global, 2003. p.
176-177.)

QUESTÃO 50
No Texto 7, o personagem narrador afirma: “Escapei com vida de uma explosão que teria liquidado qualquer um [...]”. Explosões podem ser altamente danosas.
A pólvora, usada como explosivo desde tempos remotos, é uma mistura de nitrato de potássio, enxofre e
carvão. Com a explosão, ocorre formação de sulfato de
potássio, dióxido de carbono e nitrogênio molecular.
Sobre essa explicação acerca da explosão, assinale a
única afirmação correta:
A ( ) Nessa reação, o carbono sofre redução.
B ( ) A reação descrita exemplifica um fenômeno físico
apenas.
C ( ) Carbono, enxofre e nitrogênio, no estado fundamental, apresentam a camada M como camada de
valência.
D ( ) KNO3, K 2SO4 e CO2 são, respectivamente, sal, sal
e óxido, nos quais o oxigênio apresenta o mesmo
valor para o número de oxidação.
QUESTÃO 51
No Texto 7, o enunciador descreve (assinale a alternativa correta):
A ( ) a tristeza da velha tia que com ele morava e derramava sentidas lágrimas pela morte de seus entes
queridos.
B ( ) o desamparo em que ele vivia por não poder mais
trabalhar devido às consequências da explosão no
laboratório.
C ( ) o descaso e a frieza que ele sofreu por parte da viúva recatada, que acabou resultando em um estado
de depressão.
D ( ) a oposição de sentimentos como amor e repulsa
por parte da modista com quem ele costumava se
encontrar aos sábados.
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QUESTÃO 52
No Texto 7 há a passagem “bujão de gás explodindo
mesmo à minha frente”. Considere um botijão contendo
gás em seu interior a uma pressão superior à atmosférica. Considerando-se o volume desse botijão igual a 108
litros, analise os itens que se seguem:
     I - O gás no interior do botijão está em CNTP.
   II - Se o botijão não suportar a pressão interna e explodir,
isto pode ser considerado um processo adiabático.
III - Se houver um grande vazamento no botijão, fazendo
que a pressão interna caia repentinamente, sua temperatura cairá, podendo formar cristais de gelo nas
suas paredes externas.
IV - Supondo-se que um botijão suporte uma pressão interna máxima de 15 atm e que, na temperatura ambiente de 27 ºC, a pressão interna seja igual a 5 atm
e todo o seu conteúdo se encontre no estado gasoso,
comportando-se como um gás ideal. Nessas condições, então, o botijão explodirá se for aquecido até
427 ºC.
Com base nas sentenças anteriores, marque a alternativa em que todos os itens estão corretos:
A ( ) I e II.
B ( ) II e III.
C ( ) II e IV.
D ( ) III e IV.
QUESTÃO 53
In the second paragraph of Text 7 there is this
statement: “Escapei de uma explosão que teria liquidado
qualquer um”. From the following options, choose the
one which is a grammatically correct translation of the
original sentence from Text 7:
A ( ) I escaped from an explosion that it killed anyone.
B ( ) I escaped from an explosion that it would kill
anyone.
C ( ) I escaped from an explosion that would kill anyone.
D ( ) I escaped from an explosion that would have killed
anyone.
QUESTÃO 53
En el Texto 7, Scliar utiliza la raya (–) en diversos
momentos y, en tres verbos, el guión (-). La utilización
de esos signos de puntuación en español y portugués se
difiere bastante. Lea las alternativas a seguir y señale la
que traiga afirmaciones correctas sobre el uso de esas
marcas gráficas en la lengua española:
A ( ) Guión – entre los prefijos y los radicales en la
formación de nuevos vocablos.
Raya – en separación silábica de palabras que no
caben en un renglón.
B ( ) Guión – uniendo un verbo a su pronombre
complemento en proclisis.
Raya – separando oraciones coordinadas en el
interior de un período.
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C ( ) Guión – en lugar de los paréntesis o las comas para
conectar dos oraciones independientes.
Raya – en la formación de nuevos adjetivos
compuestos: el primero se mantiene en el
masculino singular y el segundo se adapta en
género y número al sustantivo que califica.
D ( ) Guión – en separación silábica de palabras que no
caben en un renglón.
Raya – en intervenciones o hablas de los personajes
y en los incisos del narrador.
QUESTÃO 54
No Texto 7, o fragmento “O coto, particularmente,
tinha uma certa tendência a resvalar pelo corpo coberto
de suor da pobre mulher” faz menção à transpiração.
O odor desagradável exalado junto com a transpiração deve-se a compostos malcheirosos produzidos a
partir do metabolismo de microrganismos que utilizam
o material liberado por glândulas presentes nas axilas,
por exemplo. Um exemplo de substância responsável
pelo mau cheiro é o ácido 3-metil-hex-2-enoico. O triclosan, um composto utilizado em desodorantes, inibe a
atuação dos microrganismos e, com isso, previne o mau
cheiro. Alguns desodorantes utilizam o bicarbonato de
sódio, que neutraliza os compostos responsáveis pelo
odor desagradável.
Sobre as informações apresentadas são feitas as seguintes afirmações:
I - O ácido 3-metil-hex-2-enoico é um composto orgânico ternário saturado, de fórmula molecular C6H12O2.
II - Na composição centesimal do ácido
3-metil-hex-2-enoico,
observa-se que o oxigênio é o elemento que apresenta menor porcentagem em massa.
III - O bicarbonato de sódio, representado pela fórmula
NaHCO3, reage com ácido orgânico, formando sal
de caráter alcalino.
IV - Sabendo-se que no triclosan existe uma hidroxila
ligada em anel aromático, pode-se dizer que isso
caracteriza a presença de função fenol no referido
composto.
Assinale a alternativa que apresenta apenas itens
corretos:
A ( ) I e III.
B ( ) II e III.
C ( ) II, III e IV.
D ( ) III e IV.
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QUESTÃO 55
Considere o Texto 7, extraído do livro Melhores
contos, de Moacyr Scliar, e marque a alternativa correta:
A ( ) É tão somente uma espécie de confissão indireta de que, não fosse o descuido de seus pais, no
passado, não haveria hoje tanto choro e tristeza
insuperáveis.
B ( ) É muito mais que um lamento pelas perdas materiais e psicológicas que a personagem sofrera. É
também um apelo quase desesperado para que a
pessoa amada não o abandone.
C ( ) Trata-se de uma grande mutilação que, por força da convivência com os amigos e com a pessoa
amada, por mais que os momentos de crise sobrevenham, será sempre possível superar, mesmo que
tenha sempre de chorar.
D ( ) Trata-se de dupla mutilação: uma diz respeito ao
acidente do passado e a outra diz respeito à mutilação da alma que lhe vem à tona sempre pela memória, impedindo-o de viver sua plenitude.
QUESTÃO 56
No Texto 7 temos referência a um laboratório de
eletrônica. Em laboratórios de eletrônica se pode realizar
vários experimentos envolvendo conceitos eletromagnéticos, tais como força e campo elétrico e magnético. A
força elétrica entre duas cargas puntiformes de mesmo
sinal, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, tem valor
F. Se triplicarmos o valor da carga Q1 e reduzirmos tanto o valor da carga Q2 quanto a distância d, à metade, a
nova força elétrica entre as duas cargas será de (marque
a resposta correta):
A ( ) 6F.
B ( ) 3F.
C ( ) 3F/4.
D ( ) 3F/8.
TEXTO 8
CAPÍTULO IV
Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor
de ler as Memórias póstumas de Brás Cubas, é aquele
mesmo náufrago da existência, que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado, e inventor de uma filosofia.
Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou,
enamorou-se de uma viúva, senhora de condição
mediana e parcos meios de vida; mas, tão acanhada, que os suspiros no namorado ficavam sem eco.
Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, que
é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-los.
Piedade resistiu, um pleuris a levou.
Foi esse trechozinho de romance que ligou os
dois homens. Saberia Rubião que o nosso Quincas
Borba trazia aquele grãozinho de sandice, que um

médico supôs achar-lhe? Seguramente, não; tinha-o
por homem esquisito. É, todavia, certo que o grãozinho não se despegou do cérebro de Quincas Borba,
— nem antes, nem depois da moléstia que lentamente o comeu. Quincas Borba tivera ali alguns parentes, mortos já agora em 1867; o último foi o tio que o
deixou por herdeiro de seus bens. Rubião ficou sendo
o único amigo do filósofo. Regia então uma escola
de meninos, que fechou para tratar do enfermo. Antes de professor, metera ombros a algumas empresas,
que foram a pique.
Durou o cargo de enfermeiro mais de cinco meses, perto de seis. Era real o desvelo de Rubião, paciente, risonho, múltiplo, ouvindo as ordens do médico, dando os remédios às horas marcadas, saindo
a passeio com o doente, sem esquecer nada, nem o
serviço da casa, nem a leitura dos jornais, logo que
chegava a mala da Corte ou a de Ouro Preto.
— Tu és bom, Rubião, suspirava Quincas Borba.
— Grande façanha! Como se você fosse mau!
A opinião ostensiva do médico era que a doença do Quincas Borba iria saindo devagar. Um dia, o
nosso Rubião, acompanhando o médico até à porta
da rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado
do amigo. Ouviu que estava perdido, completamente
perdido; mas, que o fosse animando. Para que tornar-lhe a morte mais aflitiva pela certeza...?
— Lá isso, não, atalhou Rubião; para ele, morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu, há anos, não sei que negócio de filosofia...
— Não; mas filosofia é uma coisa, e morrer de
verdade é outra; adeus.
(ASSIS, Machado de. Quincas Borba. São Paulo:
Ática, 2011. p. 23-24.)

QUESTÃO 57
Assinale a alternativa correta em relação ao Texto
8, Capítulo IV de Quincas Borba, de Machado de Assis:
A ( )	Para Rubião, o fato de Quincas Borba ser filósofo
fazia dele alguém que saberia lidar com a morte
sem dificuldades.
B ( ) Quincas Borba era apaixonado pela irmã de Rubião, mas ela fugiu com outro, deixando-o sozinho.
C ( ) Rubião animava Quincas Borba, pois o médico
acreditava que a doença iria, aos poucos, deixá-lo.
D ( ) Rubião sempre foi um empreendedor de sucesso
que decidiu abandonar a carreira para cuidar do
amigo enfermo.
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QUESTÃO 58
O trecho retirado do Texto 8: “A opinião ostensiva
do médico era que a doença do Quincas Borba iria saindo devagar” remete a doenças.
No Brasil existem doenças que são provocadas por
diversos agentes biológicos, como bactérias, fungos,
protozoários e outros. Nas alternativas abaixo, marque
aquela que contém somente doenças causadas por protozoários:
A ( ) Doença de Chagas, leishmaniose, cólera, malária.
B ( ) Rubéola, leishmaniose, malária, gripe.
C ( ) Giardíase, doença de Chagas, malária,
leishmaniose.
D ( ) Sarampo, coqueluche, malária, dengue.
QUESTÃO 59
In Text 8, most of the verbs in Portuguese are
conjugated in the past tense, such as “chegou”, “enamorouse” e “resistiu”. Complete the following text using the
correct past tense conjugation of the verbs in parenthesis
in English:
Last night Susan (go) ____________ to her friend’s
birthday party. She (dance) ____________ with her
boyfriend, and (eat) ____________ cake. After they
(leave) ____________ the party, Susan and her boyfriend
(decide) ____________ to go and watch a movie at the
theater. They (see) ____________ the new Transformer’s
movie, and then they went home. When she (get)
____________ home, Susan (take) ____________ a
shower and (fall) ____________ asleep quickly.
Choose the correct option from the ones listed
below:
A ( ) Go / dance / eat / leave / decide / see / get / take /
fall.
B ( ) Went / danced / ate / left / decided / saw / got / took
/ fell.
C ( ) Will go / will dance / will eat / will leave / will
decide / will see / will get / will take / will fall.
D ( ) Had gone / had danced / had eaten / had left / had
decided / had seen / had gotten / had taken / had
fallen.
QUESTÃO 59
Elija la opción que traduzca adecuadamente al
sexto párrafo del texto de Machado de Assis (Texto 8):
“A opinião ostensiva do médico era que a doença
do Quincas Borba iria saindo devagar. Um dia, o nosso
Rubião, acompanhando o médico até à porta da rua,
perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do amigo.
Ouviu que estava perdido, completamente perdido; mas,
que o fosse animando. Para que tornar-lhe a morte mais
aflitiva pela certeza?...”
A ( ) La opinión ostensiva de lo médico era que la
dolienza de lo Quincas Borba iria salindo devagar.
Uno dia, lo nuestro Rubião, acompañando lo
médico até la porta de la rua, perguntoule qual era
lo verdadero estado de lo amigo. Ouvió que estava
perdido, completamente perdido; mas, que lo
fose animando. ¿Para que tornarle la muerte mas
aflitiva por la certeza…?
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B ( ) La opnión ostensiva del médico era que la
doliensa de Quincas Borba iba salindo de vagar.
Un dia, nuestro Rubião, acompañando el médico
hasta la puerta de la rua, preguntó-le cual era el
verdadero estado del amigo. Ovió que estaba
perdido, completamente perdido; mas, que le fuese
animando. ¿Para que tornar-le la muerte más
aflitiva por la certeza…?
C ( ) La opinión ostensiva del médico era que la
enfermedad de Quincas Borba iría saliendo
despacio. Un día, nuestro Rubião, acompañando
al médico hasta la puerta de la calle, le preguntó
cuál era el verdadero estado del amigo. Oyó que
estaba perdido, completamente perdido; pero, que
le fuera animando. ¿Para qué tornarle la muerte
más aflictiva por la certidumbre…?
D ( ) La opinión ostensiva del médico era que la
enfermedad del Quincas Borba iria saliendo
despacio. Un día, nuestro Rubião, acompañando
el médico hasta la puerta de la calle, le preguntó
cuál era el verdadero estado de amigo. Oyió que
estaba perdido, completamiente perdido; pero, que
lo fuese animando. ¿Para qué tornar la muerte más
aflictiva por la certidumbre…?
QUESTÃO 60
Machado de Assis (Texto 8) realiza sua literatura
com a artimanha de um ourives, mas não aquele que faz
uma simples obra de arte, um simples artesão. É o criador
que inventa novidade, cria uma obra para ser contemplada no sentido filosófico. Por isso, seu texto possui certo
hermetismo, pois, parece anunciar, tal como a famosa esfinge de Tebas: “Decifra-me ou devoro-te”. Dentro dessa
perspectiva, sua narrativa é dissimulada, é uma narrativa da obliquidade, do enredamento de ideias e metáforas
que seduz o leitor ao jogar com as imagens, as palavras, a
ironia, a polissemia e a sequência do enredo, tornando o
discurso narrativo plurissignificativo, variado, múltiplo e
indefinido (o que é a loucura? o que é a razão?). Considerando o fragmento selecionado e a totalidade do romance
Quincas Borba, assinale a alternativa correta:
A ( ) Machado relativiza as verdades científicas da segunda metade do século XIX e ironiza de forma
especial a teoria darwinista. Para o filósofo Quincas Borba, a guerra, por exemplo, não é um dos
processos de seleção natural.
B ( ) O humor machadiano dá um tom grave ao ridículo, ao burlesco contido na vida do homem, acentuando-o, ou lhe atribui coisas sérias, conduzindo o leitor a refletir sobre a mesquinha condição
humana.
C ( ) a narrativa de Quincas Borba não segue uma ordem cronológica e obedece a um ordenamento de
reminiscências, recheado de idas e vindas ao passado e retomadas do fluxo narrativo no presente.
D ( ) A “teoria do Humanitismo”, elaborada por Quincas Borba, consiste em demonstrar que há um
princípio destrutível, perecível, decifrável.
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Coletânea
TEXTO 1

ORIENTAÇÕES GERAIS
Há, a seguir, duas propostas de produção
de texto escrito, a partir da concepção de gêneros textuais. Escolha uma delas e desenvolva o
seu texto, em prosa, observando atentamente
as orientações que acompanham cada proposta. Você deverá se valer das ideias presentes
na coletânea desta Prova de Redação (mas
sem fazer cópia), bem como de seu conhecimento de mundo e dos fatos da atualidade. Observe que cada proposta se direciona para um
gênero específico de texto (artigo de opinião
e carta de leitor).
• Sua Prova de Redação deverá ter no máximo
30 linhas.
• Se a sua redação não corresponder ao gênero textual exigido, ela será penalizada.
• Você pode utilizar o espaço destinado para
rascunho, mas, ao final, deve transcrever o
texto para a folha definitiva da Prova de Redação em Língua Portuguesa no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos
de texto escritos em locais indevidos.
ATENÇÃO
Esta prova receberá pontuação ZERO
caso a redação apresente:
• Fuga ao tema;
• Extensão inferior a sete linhas (incluindo o título);
• Transcrição para a folha definitiva a lápis;
• Letra ilegível/incompreensível;
• Problemas sistemáticos e graves de domínio
da norma padrão ou total comprometimento
na produção de sentido do texto;
• Sinais inequívocos de que seja cópia da coletânea apresentada ou de outros textos, exceto se usados como recurso de intertextualidade;
• Outra identificação do candidato, senão a codificada, previamente impressa na prova;
Presença de marcas ou sinais que possam levar à identificação do candidato: nome;
prenome; sobrenome; denominação genérica
(O Editor, Leitor, Seu fã etc.); apelido; pseudônimo; codinome; rubrica; patronímico; heterônimo; alcunha; epíteto; vulgo; vocatório; cognome; agnome; siglas e/ou formas gráficas de
sinalização: números; letras; símbolos; cores;
manchas etc.

A pauta na capa: a mídia corporativa como porta-voz
do controle e da ordem social na cidade do Rio de
Janeiro
Marcio Castilho e Tatiana Lima
Nos moldes de uma sociedade contemporânea regida pela mídia, as narrativas jornalísticas passam a alterar condutas sociais, a percepção de realidade e projetar
o medo, produzindo uma representação de vitimização
virtual [...], além de influenciar o debate público. Na
prática, as notícias de crime causam uma sensação do
cotidiano na sociedade como de perpétua violência e insegurança que horroriza e ao mesmo tempo entretém os
brasileiros, gerando assim um problema maior do que a
própria sensação de insegurança: a percepção de desorganização de toda a sociedade. Na relação de controle
social e violência criminal, o que se vê é um retrocesso,
ou seja, uma busca por soluções já ultrapassadas, comprovadamente ineficazes, que são legitimadas pela manutenção da retórica midiática e da ideia do risco. Essa
relação possui particularidades que podem ser abordadas em diferentes contextos e esferas do cotidiano. [...]
Como mediadora “autoassumida dos desejos” da sociedade, a mídia tenta identificar indicações do cotidiano e
eventuais alternâncias que podem incidir em predisposições consensuais ao consumo, seja de mercadorias, seja
de representações do real pelo capital. [...].
(CASTILHO, Marcio; LIMA, Tatiana. A pauta na capa: a
mídia corporativa como porta-voz do controle e ordem
social na cidade do Rio de Janeiro. Revista Ibict. v. 10, n.
1, 2014. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/index.
php/liinc/article/view/678/469. Acesso em: 18 fev. 2015.
Adaptado.)

TEXTO 2
A mídia tem um papel de formadora ou deformadora
de corações e mentes
Vito Giannotti
Não é de agora que se fala que a mídia está em crise.
Perda de credibilidade, sensacionalismo, espetacularização dos conteúdos e incitação ao consumo são apenas
alguns dos adjetivos vinculados à atuação dos veículos
de comunicação, não só no Brasil, mas também em nível
global. Mas não se pode negar o poder que representam
as empresas de mídia, que, não por acaso, atendem interesses de setores da sociedade. “Toda a mídia tem dono.
Dono tem interesse de classe”, sintetiza o escritor Vito
Giannotti, especialista em comunicação alternativa, que
concedeu a entrevista abaixo. Confira.
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GARRA – Há mais de trinta anos o senhor vem desenvolvendo um trabalho voltado para a comunicação,
sobretudo a contra-hegemônica. Qual é a avaliação que
o senhor faz hoje da mídia empresarial?
VITO – A mídia empresarial está, cada dia mais,
consciente de seu papel na construção e manutenção da
sociedade da forma como ela está organizada. A mídia,
hoje, atua como o verdadeiro partido da burguesia. O
partido do sistema. A situação é, então, mais grave do
que antes, porque o peso da mídia aumentou muito. Há
cem anos, o peso da comunicação quase se resumia a jornais, revistas e livros. Era infinitamente menor do que
é hoje, quando podemos dizer que não há poder sem a
mídia, que assume um peso cada dia maior como formadora ou deformadora de corações e mentes. É através
dela que o sistema firma e espalha suas ideias. É a mídia
que consolida os valores desta sociedade, uma sociedade
injusta e opressora para a maioria da população.
(GIANNOTTI, Vito. “A mídia tem um papel de formadora ou deformadora de corações e mentes”. [entrevista]. Disponível em: http://www.piratininga.org.br/images/
entrevista-vito.pdf. Acesso em: 18 fev. 2015. Adaptado.)

frequentemente, reduzidos nas reportagens, como se fossem sentenças judiciais.
Exatos 96% das reportagens são estritamente informativas, e apenas 3,1% são estritamente opinativas, o que
significa que, apesar de ser assunto prioritário, a reflexão
opinativa (aquela em que os jornais tomam posição em
assuntos que consideram de relevância nacional) corresponde a 3,1% das matérias analisadas. Apenas 5,2%
das reportagens pesquisadas trabalham soluções possíveis para os problemas descritos; 2,5% fazem menção à
ordem legislativa e 0,8% citam a Constituição e o ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
(Vários autores. A mídia como formadora de opiniões.
Disponível em: http://www.naoviolencia.org.br/sobre-a-midia-como-formadora-de-opinioes.htm. Acesso em: 18
fev. 2015. Adaptado.)

TEXTO 4
O impacto da mídia na construção
dos valores sociais
Ana Beatriz Manhas Vieira

TEXTO 3
A mídia como formadora de opiniões
Vários autores
De uma maneira geral, é através do que se divulga
na imprensa que temos acesso às manifestações “macro”
da violência. A maioria das pessoas não tem um contato
direto com a violência do tráfico de drogas, ou com a
guerra em Israel (o que não significa que não sofra as
consequências desses acontecimentos). Isso faz com que
as pessoas dependam do que se divulga na mídia, para
que formem opiniões a respeito desses acontecimentos.
Muitas vezes, a maneira como as notícias sobre violência aparecem na TV, nas rádios, nos jornais e nas revistas pode criar uma falsa realidade que será utilizada
como base para nossas escolhas, das mais simples (até
que horas posso andar na rua com segurança, qual é o
bairro mais seguro de minha cidade) até as mais complexas (em quem vou votar para prefeito, de acordo com
o que eu acredito ser um plano de governo eficaz para a
solução da violência).
O grande problema apontado pela pesquisa é que
80% das reportagens são construídas a partir dos BOs
– boletins de ocorrência das delegacias –, ou seja, construídas com o que os jornalistas têm facilmente à mão.
Nessas reportagens constata-se ausência de pré – histórico, e pós – solução. Raramente é cobrada a presença do
Poder Público, ou denunciada a ausência de políticas públicas. O fato violento é visto apenas como descrição do
delito, desfocado da conflitualidade que o gerou. Além
disso, os BOs, que são apenas o registro inicial para a
abertura de um processo, aparecem como a verdade e,

A informação isoladamente não representa grande
importância no universo da comunicação. Volatiliza-se
rapidamente dada sua quantidade e fugacidade. Canalizada e organizada, entretanto, transforma-se em conhecimento, que na atualidade se tornou fator de superação
de desigualdades, de inserção dos excluídos e de distribuição de riquezas, o que significa, em última análise,
que informação é poder.
O homem, animal inteligente, criou armas e utensílios indispensáveis à sua sobrevivência. Sendo um ser
social, encontrou na comunicação sua melhor arma.
Conforme as civilizações se espalhavam ocupando áreas
cada vez mais dispersas geograficamente, a comunicação a longa distância se tornava cada vez mais uma necessidade e um desafio.
Desde o advento do telégrafo, inaugurou-se o
desenvolvimento da comunicação por meio de sinais
elétricos, dando origem aos sistemas que conhecemos
atualmente.
Agora, com as novas tecnologias conquistadas, esmerou-se ao máximo, sofisticou-se de tal modo a forma
de se comunicar, que o homem vê completamente transformados seus hábitos e costumes. Em pouco tempo, a
grande teia mundial modificou comportamentos, inovou a maneira de praticar o comércio, gerou uma nova
cultura, redefiniu conceitos clássicos, e, acima de tudo,
desenhou uma nova sociedade na qual o papel do Estado
assume outra característica e imposição.
Inexorável em seu processo, a nova Sociedade do
Conhecimento, surgida com o fenômeno da globalização, encontra-se em processo de rápida expansão. Frente à dinâmica e à velocidade com que se expande, a so-
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ciedade contemporânea está inserida num processo de
mudanças em que as novas tecnologias são as principais
responsáveis, identificando-se um novo paradigma em
formação de uma sociedade que se baseia num bem precioso, chamado informação.
Dentro desse novo paradigma, a organização das
sociedades se assenta num modo de desenvolvimento
social e econômico, em que a informação, como meio
de produção de conhecimento, tem como pressuposto a
produção de riqueza e a contribuição para o bem-estar e
a qualidade de vida das pessoas.
Eis a nova fronteira daquela que talvez seja a maior
conquista humana, fruto de sua insaciável curiosidade:
ter o poder da informação.
(VIEIRA, Ana Beatriz Manhas. O impacto da mídia na
construção dos valores sociais. Disponível em: http://
www.epm.tjsp.jus.br/Sociedade/ArtigosView. Acesso em
18 fev. 2015. Adaptado.)

TEXTO 5
O impacto e a influência da mídia sobre
a produção da subjetividade
Ellen Fernanda Gomes da Silva
Suely Emilia de Barros Santos
A mídia é chamada e considerada o Quarto Poder,
ou seja, o quarto maior segmento econômico do mundo,
sendo a maior fonte de informação e entretenimento que
a população possui. O poder de manipulação da mídia
pode atuar como uma espécie de controle social, que
contribui para o processo de massificação da sociedade,
resultando num contingente de pessoas que caminham
sem opinião própria. Subliminarmente, através da televisão, das novelas, dos jornais e da internet, é transmitido
um discurso ideológico que cria modelos a serem seguidos e homogeneiza estilos de vida. Diante disso, surgem
questões a se pensar: onde está o sujeito e sua subjetividade? Será que em prateleiras midiáticas estão sendo
ofertados modos de ser, de pensar e agir? Interessante
apontar, aqui, que o fato de a mídia ser apresentada, muitas vezes, como uma maneira de comunicação de massa,
preocupa-nos sua utilização para a massificação, colocando os humanos no lugar do indivíduo, dificultando
ou até mesmo, impossibilitando o reconhecimento do
sujeito de direito e o assumir do exercício de cidadania,
uma vez que ela incentiva e provoca atitudes reificadas.
(SILVA, Ellen Fernanda Gomes da e SANTOS, Suely Emilia de Barros. O impacto e a influência da mídia sobre a
produção da subjetividade. Revista Abrapso. Disponível em: http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/
Anais. Acesso em: 18 fev. 2015. Adaptado.)

TEXTO 6
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A mídia em nossas vidas:
informação ou manipulação?
Christiane Lima

Quando ouvimos falar que a mídia representa “o
Quarto Poder” em uma nação, é preciso avaliar como
isso é verdade e o quanto estamos sujeitos a ela e a todas
as suas variáveis. A mídia influencia as pessoas no modo
de agir, de pensar e até no modo de se vestir. Ela cria as
demandas, orienta os costumes e hábitos da sociedade,
além de definir estilos, bordões e discussões sociais. [...]
A produção da indústria cultural é direcionada
para o retorno de lucros, tendo como base padrões de
imagem cultural preestabelecidos e capazes de conquistar o interesse das massas sem trabalhar o caráter crítico
do espectador. Os adolescentes são bombardeados com
produções e marcas internacionais e as crianças estão à
mercê dos desenhos infantis. Dessa forma, seria impossível a escola, ou os pais das crianças ignorarem os robôs
que falam, as naves espaciais que a todos fascinam, a capacidade de voar e de se transformar, de transformar coisas, a magia, o poder e o terror trazidos pelos monstros
e vampiros; as lutas do bem contra o mal nos desenhos
animados, a violência mostrada nos noticiários. Alguns
dos programas de TV apresentam constantemente valores questionáveis. Essas mensagens irão determinar
como nossos filhos serão? Irão determinar sua honestidade, solidariedade, respeito e outros valores?
Segundo Marilena Chauí: “A produção ideológica
da ilusão social tem como finalidade fazer que todas as
classes sociais aceitem as condições em que vivem, julgando-as naturais, normais, corretas, justas, sem pretender transformá-las ou conhecê-las realmente, sem levar
em conta que há uma contradição profunda entre as condições reais em que vivemos e as ideias”.
Contudo, além de não podermos subestimar o poder da influência da mídia na vida das pessoas, também
não podemos ignorar a importância desta, caso seja utilizada de forma mais ética e consciente. Quero dizer que
o poder que os veículos de comunicação têm para mobilizar as pessoas é muito grande e pode ser usado para
o bem ou para o mal. Campanhas de doação de sangue,
de vacinação, de incentivo à reciclagem, para economizar água, pela paz, para ajudar pessoas, e muitas outras,
quando divulgadas e incentivadas pela mídia, ganham
proporções enormes e trazem resultados muito além do
esperado.
Os meios de comunicação em massa devem contribuir para a valorização da diversidade cultural, a promoção dos direitos humanos, no combate a todo tipo de
violência, no acesso à informação, entre outros. Essa deveria ser sua função primordial.
(LIMA, Christiane. A mídia em nossas vidas: informação ou manipulação? Disponível em: http//elo.
com.br/portal/colunistas/ver/230989/a-midia-emnossas-vidas-informacao-ou-manipulacao-.html.
Acesso em 18 fev. 2015. Adaptado.)
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PROPOSTA 1 – ARTIGO DE OPINIÃO
Artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo
em que o autor expressa a sua opinião sobre determinado
tema, deixando bem marcada uma argumentação que
sustente a defesa do ponto de vista apresentado.
Imagine que você é um jornalista que acabou de se formar
e foi convidado por uma revista alternativa para escrever
um artigo de opinião em que discuta o seguinte tema:
O papel da mídia como formadora de opinião. Escreva,
então, esse artigo, utilizando argumentos convincentes.
Não se identifique no texto
PROPOSTA 2 – CARTA DE LEITOR
Carta de leitor é um gênero discursivo em que o autor do
texto dirige-se a um interlocutor específico ou ao editor da mídia jornalística com o objetivo de defender sua
opinião sobre um tema. Apresenta informações, fatos e
argumentos que caracterizam um ponto de vista sobre
determinada questão.
Você deverá fazer uma análise das opiniões presentes na
coletânea, bem como de outras leituras prévias e, em seguida, escrever uma carta de leitor dirigida à autora do
texto 4, Ana Beatriz Manhas Vieira, posicionando-se em
relação ao tema: O papel da mídia como formadora de
opinião. Expresse o seu ponto de vista com argumentos
convincentes.
Considere as marcas de interlocução peculiares ao
gênero carta na construção do seu texto e apresente
argumentos convincentes. Utilize a coletânea e seus
conhecimentos prévios sobre o tema.
Não identifique o remetente da carta
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