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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A escolha do curso superior 
 

A escolha do curso superior é uma preocupação de muitos estudantes e o momento de colocar o código do 
curso na ficha de inscrição parece um tormento. Veja algumas opiniões sobre isso. 

 
Texto 1 
Vou este ano concorrer para a universidade, mas tenho muito medo de entrar num curso e, depois de me 
formar, não conseguir trabalho, pois nem todos os cursos têm sucesso no mercado de trabalho... Como é que 
posso escolher um curso adequado? 
 

O nosso conselho terá de ser o mais simples possível: siga aquilo de que gosta. Independentemente das 
saídas profissionais de cada curso, terá de ter em consideração que a área que escolher será, em princípio, aquela na 
qual irá trabalhar toda a vida, ou pelo menos grande parte dela... Assim, é essencial que acima de tudo pondere as 
suas opções e pense naquilo que verdadeiramente o interessa.  

Por outro lado, existem alguns testes vocacionais que podem ajudá-lo a identificar os seus principais pontos 
fortes e as suas fraquezas, bem como definir as funções que melhor se adequam ao seu perfil. Poderá também dirigir-
se às faculdades e tentar obter informações sobre os cursos existentes, disciplinas abordadas (também as faculdades 
serão os locais mais indicados para lhe prestarem as informações relativas às saídas profissionais de cada curso). 

Falar com pessoas conhecidas, que estejam na universidade ou já estejam inseridas no mercado de trabalho, 
também será uma boa aposta. Descubra o que fazem, do que gostam e quais as razões que os levaram a optar por 
essas áreas. 

[...] Seja qual for a sua escolha, faça-a com convicção de que é o melhor para si. 
(Extraído de [http://superemprego.sapo.pt] com adaptações.) 

 
Texto 2 
Fórum do curso de Engenharia - Ciclo Básico >> Assunto: Por que você escolheu engenharia? 
 

René Franklin: Eu escolhi fazer engenharia, provavelmente, porque desde criança desmontava meus 
brinquedos, quebrava os radinhos e não sabia mais montar de novo. Lembro que minha mãe comprou um minigravador 
e eu fui dar uma de engenheiro... Ela teve que comprar outro gravador.... :-) E vocês? Alguma explicação? 

Ariel Lam...: Só sei que foi loucura. O curso é superpuxado, cansativo, e agora que terminei não sei se quero 
ser Engenheiro! Não sei se o salário de Engenheiro recompensa o esforço, mas espero que sirva para alguma coisa, 
uma boa carreira e um futuro legal. 

[http://www.ebah.com.br/cursos/vertopico.curso?id=44&curso=125] 
 
Texto 3 

Quando criança gostava de dar aulas. Aos bonecos, às irmãs, aos amigos, até aos sapatos. Gostava de ter 
alunos, calados e falantes. Gostava que aprendessem. E quando as aulas eram de verdade, tipo reforço para minha 
irmã mais nova, sentia-me importante. 

Comecei a crescer e fui deixando as aulas de lado. Brincava de escrever. Agendas, diários, poemas, esboços 
de histórias que jamais virariam livros de verdade. Sentava na janela gradeada do meu quarto no fim da tarde e contava 
histórias para as nuvens, como se elas me ouvissem. 

[...] Mas, como boa geminiana, cheia de dúvidas, não sabia o que fazer. Cogitei coisas diversas, de agronomia 
a teatro. Não fiz nem um nem outro. Caí de pára-quedas na publicidade. [...]. E, num raro arroubo de lucidez, resolvi 
fazer Letras. Era o céu. A faculdade era um sonho. Pública. Cadeiras quebradas. Pátio cheio de folhas caídas. E os 
alunos com cara de... alunos. Daí, comecei a ensinar. Aulas de espanhol. Particulares e em cursos. A experiência mais 
marcante: substituir uma amiga numa escola de ensino médio, dando aulas para turmas de 40 alunos (adolescentes). 
Foi difícil e maravilhoso. Eu era eu. 

Extraído de [http://meninademosaico.blogspot.com] com adaptações 
 
 

 Agora é com você! Redija um texto em prosa (no mínimo 20 e no máximo 30 linhas), no qual responda como e por 
que escolheu fazer o curso no qual você está inscrito. 
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Literatura 
QUESTÃO 1 

Leia atentamente os fragmentos de dois autores Árcades, considerados também pré-Românticos: 
 
Fragmento 1 
 
“Meu ser evaporei na lida insana 
do tropel de paixões que me arrastava. 
Ah! Cego eu cria, ah! mísero eu sonhava 
em mim quase imortal a essência humana.” 
 
“De que inúmeros sóis a mente ufana 
existência falaz me não dourava! 
Mas eis sucumbe Natureza escrava 
ao mal, que a vida em sua origem dana.” 

(Manuel Maria du Bocage) 
Fragmento 2 
 
“Ornemos nossas testas com as flores 
E façamos de feno um brando leito; 
Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, 
Gozemos do prazer de sãos amores. 
Sobre as nossas cabeças, 
Sem que o possam deter, o tempo corre, 
E para nós o tempo, que se passa, 
Também, Marília, morre.” 

(Tomás Antônio Gonzaga. Marília de Dirceu. Lira XIV.) 
Podemos afirmar que: 
a) Nos dois fragmentos, podemos notar características do Arcadismo e do Romantismo. 
b) Nos dois fragmentos, podemos notar características apenas do Romantismo. 
c) Nos dois fragmentos, podemos notar características apenas do Arcadismo. 
d) No fragmento 1, ficam mais evidentes características do Arcadismo, enquanto no fragmento 2 ficam mais evidentes 
características do Romantismo. 
e) No fragmento 1, ficam mais evidentes características do Romantismo, enquanto no fragmento 2 ficam mais evidentes 
características do Arcadismo. 
 

QUESTÃO 2 
As características do Romantismo destacadas entre parênteses correspondem aos fragmentos transcritos de Cinco 
Minutos, de José de Alencar, exceto em uma das alternativas. Identifique-a: 
 
a) “Percorremos a Alemanha, a França, a Itália e a Grécia; passamos um ano nessa vida errante e nômade, vivendo do 
nosso amor e alimentando-nos de música, de recordações históricas, de contemplações de arte”. (condoreirismo) 
b) “Estava condenada a morrer; estava atacada dessa moléstia fatal e traiçoeira, cujo dedo descarnado nos toca no 
meio dos prazeres e dos risos, nos arrasta ao leito, e do leito ao túmulo, depois de ter escarnecido da natureza, 
transfigurando as suas belas criações em múmias animadas”. (ultra-romantismo) 
c) “O aspecto desta natureza quase virgem, esse céu brilhante, essa luz esplêndida, caindo em cascatas de ouro sobre 
as encostas dos rochedos, serenou-me completamente o espírito”. (subjetivismo) 
d) “Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso desenhava-se naquelas formas soberbas, naqueles 
contornos harmoniosos que se destacavam entre as ondas de cambraia de seu roupão branco. 

Vi tudo isto de um só olhar, rápido, ardente e fascinado! Depois fui ajoelhar-me diante dela e esqueci-me a 
contemplá-la”. (idealização da mulher) 
e) “Encontrei-a muito abatida da viagem; não sofria, mas estava pálida e branca como uma dessas Madonas de Rafael, 
que vi depois em Roma.  

Às vezes uma languidez invencível a prostrava; nesses momentos um quer que seja de celeste e vaporoso a 
cercava, como se a alma exalando-se envolvesse o seu corpo”. (fragilidade feminina) 
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       QUESTÃO 3 
O romance O Mulato, de Aluísio Azevedo, foi publicado pela primeira vez em 1881 e marcou o início do Naturalismo na 
Literatura Brasileira. Sobre essa obra podemos afirmar: 

a) Embora formado em Direito na Europa, o protagonista Raimundo sofre preconceito da sociedade maranhense 
por ser mulato. A obra foi bem aceita na Corte e em São Luís, onde vivia o autor. 

b) Embora formado em Direito na Europa, o protagonista Raimundo sofre preconceito da sociedade maranhense 
por ser mulato. A obra não foi bem aceita na Corte e nem em São Luís, onde vivia o autor. 

c) Embora formado em Direito na Europa, o protagonista Raimundo sofre preconceito da sociedade maranhense 
por ser mulato. A obra foi bem aceita na Corte, mas causou escândalo em São Luís, onde vivia o autor. 

d) O protagonista Raimundo consegue se inserir na sociedade maranhense apenas por sua formação em Direito 
na Europa, apesar disso a obra não foi bem aceita na Corte nem em São Luís, onde vivia o autor. 

e) O protagonista Raimundo consegue se inserir na sociedade maranhense apenas por sua formação em Direito 
na Europa, apesar disso a obra causou escândalo na Corte e na capital maranhense. 

 
QUESTÃO 4 

Leia atentamente o fragmento do conto “Os irmãos Dagobé”, de Guimarães Rosa, a fim de assinalar a única alternativa 
incorreta. 
 

“O rapaz Liojorge esperava, ele se escorregou em si. Via só sete palmos de terra, dele diante do nariz? Teve 
um olhar árduo. À pandilha dos irmãos. O silêncio se torcia. Os dois, Dismundo e Derval, esperavam o Doricão. Súbito, 
sim: o homem desenvolveu os ombros; só agora via o outro, em meio àquilo? 

Olhou-o curtamente. Levou a mão ao cinturão? Não. A gente, era que assim previa, a falsa noção do gesto. Só 
disse, subitamente ouviu-se: — ‘Moço, o senhor vá, se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo 
de danado...’ 

Disse isso, baixo e mau-som. Mas se virou para os presentes. Seus dois outros manos, também. A todos, 
agradeciam. Se não é que não sorriam, apressurados. Sacudiam dos pés a lama, limpavam as caras do respingado. 
Doricão, já fugaz, disse, completou:— ‘A gente, vamos embora, morar em cidade grande...’ O enterro estava acabado. 
E outra chuva começava.”  

a) Dismundo, Derval e Doricão são irmãos de Damastor Dagobé, assassinado por Liojorge. Os irmãos são 
“absolutamente facínoras” e viviam sob a “chefia despótica do recém-finado”, enquanto Liojorge era um rapaz 
“pacífico e honesto”. 

b) Muitos dos recursos empregados por Guimarães Rosa podem ser observados no trecho transcrito. São 
exemplos: a aliteração (“O silêncio se torcia”) e o vocabulário coloquial (“A gente, vamos embora, morar em 
cidade grande...”). 

c) O desfecho da história e da narrativa surpreende, pois tanto as pessoas presentes ao enterro quanto os 
leitores ficam esperando (embora com temor) que os irmãos se vinguem da morte do mais velho. 

d) O conto tem um tempo bastante dilatado, pois as ações narradas se estendem do nascimento do irmão mais 
velho até seu falecimento, destacando a adolescência – período que o transformou no malfeitor que passou a 
ser. 

e) São temas perceptíveis no conto, todos ligados à realidade sertaneja: medo constante em ambiente hostil, 
justiça sumária por vingança e violência gratuita. 

 
   QUESTÃO 5 

BRUXINHA BAIANA 
(Para as minhas filhas Marília e Lenôra) 

“Tenho uma bruxinha de carne de pano 
que usa cabelo feito de retrós. 
Parece que foi noutro tempo mucama, 
porque nós fazemos 
com a pobre bruxinha 
o que não se faz com todo o cristão. 
[...] 
Nem mesmo boneca sabemos chamá-la. 
Não tem qualquer nome 
de ‘estrela’ de fama no céu do cinema. 
É a nossa ‘bruxinha’ sem outro apelido, 
que até os meus manos 
em louca peteca 
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às vezes transformam se querem brincar. 
 
Andando aos boléus 
aos troncos da sorte 
quem sabe se a nossa bruxinha, coitada, 
não é a mucama 
que o fado o destino 
jogaram no mundo 
para andar assim?...” 

 
MENEZES, Bruno de. Batuque: poemas (1939). In: MENEZES, Bruno de. 

Obras completas. Belém: SECULT, 1993. p.263-264. 
Glossário: 
Aos boléus: Aos trancos, aos trambolhões, jogado(a). 
Bruxinha: Boneca feita de pano, normalmente de confecção caseira e não-industrializada. 
Mucama: Escrava que fazia serviços caseiros ou servia de ama-de-leite. 
Retrós:  Linha de costura feita de algodão retorcido. 
 
Leia atentamente as seguintes afirmações sobre o poema e seu autor: 

I. Para o autor, a “bruxinha” e a mucama se aproximam, pois maus-tratos semelhantes aos sofridos pelas 
mucamas eram afligidos à boneca de pano. 

II. Assim como as mucamas perdiam a identidade sendo chamadas apenas por sua função na casa-grande, a 
“bruxinha” também não recebia nenhum nome pomposo como os das estrelas de cinema. 

III. São características da obra de Bruno de Menezes que podemos encontrar no poema transcrito: As crendices 
populares, o sensualismo, o sincretismo religioso e a referência ao folclore afro-brasileiro. 

IV. A poesia de Bruno de Menezes é ricamente sinestésica e costuma estimular a sensibilidade do leitor através 
de argumentos subjetivos. No poema lido, podemos perceber o primeiro aspecto principalmente nos apelos 
olfativos e gustativos. 

Estão corretas: 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I e IV 
e) I, II e III 

 
Língua Portuguesa 
Texto “Cidadão”, de Zé Geraldo, para as questões 6 e 7: 
Tá vendo aquele edifício, moço? 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me chega um cidadão 
E me diz desconfiado, tu tá aí admirado 
Ou tá querendo roubar? 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar o meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
(...)
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QUESTÃO 6 
Sobre a linguagem empregada na letra da canção, está correta a afirmação: 

a) Foge à correção gramatical e à língua culta, haja vista que expressões como “tá” e “pra” não são aceitas em textos 
literários. 

b) Desde que empregada numa situação especial de comunicação, a língua coloquial aceita quaisquer termos de difícil 
compreensão, portanto cabendo a qualquer ambiente mais ou menos formal. 

c) Trata-se de uma variante da modalidade oral da língua que é aceito pelos meios de comunicação de massa por ser 
histórico ou documental, isto é, não-poético. 

d) Apesar de ser modalidade escrita, não obedece às regras gramaticais, tornando-se assim um forte exemplo do calão 
e da gíria popular. 

e) O registro utilizado por Zé Geraldo é uma variação lingüística que está sujeita a influências do meio sociocultural, 
não cabendo a avaliação de correto ou incorreto. 

  
QUESTÃO 7 

No verso “Eram quatro condução”, há uma construção que não obedece à norma padrão. A alternativa em que há uma 
infração na concordância é 

a) O recinto é um ambiente de harmonia e paz; portanto, é proibido a entrada de pessoas mal-humoradas. 
b) As moças, muito educadamente, após as devidas gentilezas, disseram-nos “muito obrigadas”. 
c) Sol a pino. Estávamos extenuados e irritados com o calor insuportável que fazia em  Belém. Era meio-dia e meia. 
d) A professora mesma teve de redigir o relatório, uma vez que os alunos não souberam como fazê-lo.  
e) Trouxemos para o vosso deleite bastantes novidades de nossa viagem a Fortaleza. 

 

Texto O sobrevivente, de Carlos Drummond de Andrade, para as questões 8, 9 e 10: 
  

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. 
Impossível escrever um poema - uma linha que seja - de verdadeira poesia. 
O último trovador morreu em 1914. 
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 
 
Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 
Se quer fumar um charuto aperte um botão. 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
Amor se faz pelo sem-fio. 
Não precisa estômago para digestão. 
 
Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta 
muito para atingirmos um nível razoável de  
cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. 
 
Os homens não melhoram 
e matam-se como percevejos. 
Os percevejos heróicos renascem. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 
(Desconfio que escrevi um poema.) 
 

QUESTÃO 8 
Acerca das idéias do poema, observe os itens: 

I. O homem inventa máquinas complicadas (e descartáveis) para melhorar a vida do ser humano, mas as 
necessidades mais simples, como amar, não são atendidas, tornando-se, assim, obsoletas. 

II. A humanidade involuiu mais que deveria ou poderia, a ponto de perder-se por completo em meio às guerras 
criadas por ela mesma. 

III. Após banalizar a barbárie, a espécie humana comporta-se como um inseto, inventando inúmeras formas de 
extermínio. 

IV. Sem capacidade de demonstrar sequer seus sentimentos, de cuidar do planeta e dos próprios filhos, a pessoa 
humana ainda gera cada vez mais filhos. 

V. A evolução da raça humana – que é quase inútil – não melhorou o homem; ao contrário, reduziu-o a uma 
máquina. 

Estão corretos 
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a) I, II, III, IV e V 
b) II, III, IV e V 
c) I, III, IV e V 
d) II, III e IV  
e) I, II, III e V 

 
QUESTÃO 9 

Tomemos os itens: 
I. A oração desenvolvida em destaque no período “Se quer fumar um charuto aperte um botão.”  

(segunda estrofe) corresponde à reduzida de gerúndio “Querendo fumar um charuto”. 
II. Na segunda estrofe, a voz passiva sintética em “Paletós abotoam-se por eletricidade” pode converter-

se em analítica “Paletós são abotoados por eletricidade”. 
III. A expressão grifada que inicia a terceira estrofe “Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta” pode 

ser substituída, sem mudança de sentido, por “faltar”. 
IV. O verso “Os percevejos heróicos renascem” apresenta uma comparação. 
V. Há registro de metalinguagem no último verso “(Desconfio que escrevi um poema.)”. 

Estão corretos 
a) I, II e III 
b) I, II, III e IV 
c) IV e V 
d) I, II, III e V 
e) I, III e IV 
 

QUESTÃO 10 
Alguns verbos apresentam mais de uma regência. É o que acontece com a forma verbal destacada no verso “Tinha um nome 
de que ninguém se lembra mais.” (primeira estrofe). Assinale a opção em que esse verbo foi empregado em desacordo com a 
norma culta da língua. 

a) Não nos lembramos de uma das fases mais belas de nossas vidas: a primeira infância. 
b) Não lembramos uma das fases mais belas de nossas vidas: a primeira infância. 
c) Não lembramos de uma das fases mais belas de nossas vidas: a primeira infância. 
d) Não lhe lembra a melhor fase da primeira infância. 
e) Não lhe lembram os melhores dias da primeira infância.  

 
QUESTÃO 11 

Observe o trecho seguinte: “O senhor não duvide – tem gente, neste aborrecido mundo, que matam só para ver alguém fazer 
careta... Eh, pois, empós, o resto o senhor prove: vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o cão.” (Guimarães Rosa) 
Sobre ele, identifique o que está incorreto. 

a) O pronome “neste”, no início do parágrafo, está fazendo referência ao lugar em que o falante está. 
b) A concordância entre o substantivo “gente”, no início do parágrafo, e a forma verbal “matam” conferiu ao texto um 

tom mais popular e regional. 
c) O vocativo “senhor” refere-se ao interlocutor, isto é, à pessoa com quem o narrador está falando. 
d) A rima na prosa (“vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o cão”) imprimiu certa elegância à narrativa, pois misturou 

verso e prosa. 
e) Em “tem gente neste aborrecido mundo, que matam” há concordância ideológica, ou seja, uma silepse. 

 
Física 

QUESTÃO 12 
Quanto ao modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, é correto afirmar: 

a) Quanticamente o elétron não cai sobre o núcleo porque seu momento angular é quantizado, isto é, nhL = . 
Classicamente, isso significa que a força elétrica que o atrai para o núcleo é compensada pela ação centrífuga 
relativa ao seu movimento circular, ou seja, 22 / rKema = , onde 04/1 πε=K .; 

b) O modelo é clássico-quântico, em que, sob o ponto de vista clássico, a energia total do elétron se conserva e é igual 
a 2/2vmE −=  ; 

c) Para saltar do nível 1=n  para o nível 9=n , por exemplo, o elétron precisa ser excitado por um fóton de energia 
menor que hfE 10= , caso contrário ele pode ser ejetado por efeito fotoelétrico ou efeito Compton; 
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d) Em relação aos níveis 1 e 9, os espectros de emissão e absorção atômicos são iguais, pois obedecem à regra 

91 EEE −= , embora somente no “salto” de um nível mais afastado para outro mais próximo do núcleo é que o 

elétron emite um fóton; 
e) A hipótese de Bohr é baseada na quantização da energia (Planck, 1900) e na explicação do efeito fotoelétrico 

(Einstein, 1905), ou seja, para n fótons com energia ,...)2,1( == nnhfE  o elétron “salta” n camadas eletrônicas 
correspondentes.   

QUESTÃO 13 

 
 
 
 
 
 

a) A queda de tensão na lâmpada de resistência 1R  e a corrente que passa pela lâmpada de resistência 2R  são, 
respectivamente, 12V e 5A; 

b) A potência dissipada na lâmpada de resistência 3R  e a resistência equivalente do circuito valem, 
respectivamente, 120W e 2,5Ω ; 

c) A corrente que passa pela lâmpada de resistência 1R  corresponde a 30% da corrente total do circuito; 
d) O ponto B é um ponto de curto-circuito com o ponto D, razão pela qual a diferença de potencial no trecho BD  é 

igual à da fonte F; 
e) Se a lâmpada 3R  queimar, a potência total dissipada no circuito será 20% menor, pois o trecho BD  tornar-se-

á um curto. 

QUESTÃO  14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) A altura das bolas no momento do choque é  2/cos 2
0 gtxh −= θ  em relação ao solo; 

b) Se c=0v , onde c é a velocidade da luz, as correções relativísticas levariam a massa da bola preta a diminuir, ao 

ponto de desaparecer com alta velocidade dada por 22
00 /1 cvvv +=  

c) Na colisão há conservação da quantidade de movimento, porém a energia não se conserva porque o trabalho da 
força peso é dividido para o deslocamento das duas bolas, metade para cada uma, isto é, 2/mgh ; 

d) Para a gravidade nula e sem colisão, o alcance horizontal da bola preta tenderia para o infinito, ou seja, ∞→x ; 
e) Se a gravidade for nula, o choque dar-se-á à altura de 0cosθxh =  em relação ao solo; 

QUESTÃO 15 
O Princípio de Arquimedes nos diz que "Todo corpo parcial ou totalmente imerso num líquido recebe deste um impulso 
vertical para cima, chamado empuxo cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado por ele". Quando um submarino 
flutua, o volume de líquido deslocado é menor que seu volume total. Quando submerge, existem câmaras que se enchem de 
água, tornando-o mais “pesado”, passando a deslocar um volume igual ao do próprio submarino.   Analisando as duas 
situações, consideradas em equilíbrio, podemos concluir que ao submergir: 

A figura ao lado ilustra a idéia de precisão e 
simultaneidade de eventos. A bola preta é chutada 
em direção à bola branca que, nesse instante, é 
largada de cima de uma torre, a partir do repouso. 
Como indicado, a colisão ocorre antes das bolas 
atingirem o solo. Nessas circunstâncias e admitindo  
g  a aceleração da gravidade, 0v  a velocidade 
inicial da bola preta, 0θ  o ângulo  que   sua   direção   
forma   com   a horizontal e a resistência do ar nula, 
podemos afirmar: 

0θ
 

xx

v0

O circuito da figura ao lado dispõe de quatro 
lâmpadas alimentadas por uma fonte F, de 50V. A 
resistência de cada uma delas é dada em Ω (ohm), 
onde: 8,3,3,2 321 === RRR e 54 =R .  
Analisando fisicamente e resolvendo a álgebra do 
circuito, podemos concluir:  R4

R3 

R2 
 

R1 

C 

B
F

A 

D
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a) A intensidade do empuxo sobre o submarino diminui. 
b) A intensidade do empuxo sobre o submarino não se altera. 
c) A intensidade do empuxo sobre o submarino aumenta. 
d) A densidade do submarino em relação à água não se altera. 
e) A densidade do submarino em relação à água diminui. 

QUESTÃO 16 
Pesquisadores afirmam que o aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes, 
principalmente, derivados da queima de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc.), na atmosfera. Desses gases, 
principalmente o monóxido de carbono forma uma camada, de difícil dispersão, ocasionando o conhecido Efeito Estufa. 
Sobre este efeito, em resumo, podemos explicar que: A energia radiante do Sol se propaga até a Terra por 
_______________; é absorvida, aquecendo a superfície, a qual emite radiação _______________, que é _______________ 
pela camada de poluentes de volta para a superfície. 
A seqüência de palavras que melhor preenche as lacunas na ordem que segue é: 

a) Convecção, ultravioleta e refletida. 
b) Irradiação, ultravioleta e absorvida. 
c) Condução, ultravioleta e refletida. 
d) Irradiação, infravermelha e refletida. 
e) Convecção, infravermelha e absorvida. 

QUESTÃO 17 
Uma das características óptica mais importantes de materiais transparentes é o índice de refração absoluto. Esse índice pode 
ser medido utilizando-se diversas técnicas, da mais simples à mais sofisticada, dependendo do grau de precisão que se 
deseja. Seja qual for a técnica, é necessário que seja informado o tipo de radiação com que se determinou o índice, pois para 
cada radiação do espectro eletromagnético visível temos um valor diferente. A tabela abaixo mostra os diversos valores de 
índice de refração absoluto de um cristal hipotético correspondente a cada radiação.  

Luz monocromática Índice de refração (n) 
do cristal 

Violeta 1,95 
Azul 1,62 

Verde 1,45 
Amarela 1,36 

Alaranjada 1,31 
Vermelha 1,25 

Baseado nessas informações, é correto afirmar que: 
a) A luz verde, cuja velocidade de propagação no ar (n = 1) vale c, terá no cristal a velocidade aproximada de 0,7c. 
b) No cristal, a luz azul é mais veloz que a luz vermelha. 
c) Um raio de luz alaranjada propagando-se no ar (n = 1) incide com 30o, em relação à normal à superfície, numa placa 

constituída desse cristal e emerge com um ângulo, em relação à normal, cujo seno vale, aproximadamente, 0,65. 
d) Um feixe composto de luz violeta e luz amarela incide numa das faces de um prisma feito desse cristal e emerge 

dele com a luz amarela desviando mais do que a luz violeta. 
e) Uma lente biconvexa constituída desse cristal e imersa na água (n = 1,33) será convergente para luz vermelha e 

divergente para luz violeta.     
 

Matemática 
QUESTÃO 18 

Uma loja de variedades colocou à venda, no mês de dezembro, 50 tipos diferentes de produtos, com preços diferenciados e 
fixados em valores inteiros de R$ 1,00 a R$ 50,00. Se foram vendidos exatamente 28 unidades de cada tipo, qual o valor total 
arrecadado, nesse mês, com a venda desses produtos? 

a) R$ 35.700,00 
b) R$ 25.000,00 
c) R$ 40.000,00 
d) R$ 32.100,00 
e) R$ 35.200,00 
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QUESTÃO 19 
Segundo fonte da Embrapa Amazônia Oriental, a produção de frutos do açaizeiro no Estado do Pará cresceu de cerca de 90 
mil toneladas, em 1994, para cerca de 150 mil em 2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se essa tendência de crescimento, mostrada no gráfico, se manteve até 2004, a produção nesse ano teve um aumento, em 
relação a 1994, de aproximadamente: 

a) 100 % 
b) 200 % 
c) 111 % 
d) 211 % 
e) 98 % 

QUESTÃO 20 
A figura 1 mostra a vista aérea do pátio de abastecimento de combustível de uma empresa localizada em um terreno que tem 
a forma de trapézio retângulo de 330 m2 de área e possui três tanques de combustível (I, II e III). Os tanques são cilindros 
retos de 4 metros de altura e têm a forma mostrada na figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A quantidade, em litros, de combustível que pode ser armazenada nos três tanques é, aproximadamente: (Use 14,3=π ) 

a) 130750 
b) 150720 
c) 180000 
d) 200500 
e) 180720 

QUESTÃO 21 
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população brasileira, em 2006, era de 186,7 milhões 
de habitantes, e a sua projeção para 2010 é de 196 milhões. Dos valores abaixo, o que mais se aproxima da taxa média de 
crescimento anual para o referido quadriênio, tomando-se como referência a população em 2006, é: 

a) 1,25% 
b) 2,46% 
c) 3,67% 
d) 4,88% 
e) 6,09% 

 

Figura 2: tanque 

4m 

30m 
25m

Figura 1: Pátio de abastecimento 

I II III

ano 
1994 1996 1998 2000 

Quantidade de frutos,  
em milhares de toneladas

150 

90 
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QUESTÃO 22 
Para converter graus Fahrenheit em graus Celsius, subtraia 32, multiplique por 5 e divida por 9. Assim sendo: 

a) Não existe uma temperatura que seja representada pelo mesmo número real nas duas escalas, Celsius e Fahrenheit. 
b) O valor numérico de certa temperatura em graus Fahrenheit sempre será superior ao valor numérico dessa mesma 

temperatura em graus Celsius. 
c) A função em que a variável dependente corresponde aos valores da “temperatura em graus Celsius” e em que a 

variável independente diz respeito aos valores da “temperatura em graus Fahrenheit” é logarítmica e a sua base vale 
“9,0”. 

d) A taxa de variação da “temperatura em graus Fahrenheit em função da temperatura em graus Celsius” é superior a  
“-10,0”. 

e) Enquanto a temperatura em graus Celsius varia conforme uma progressão aritmética, a temperatura em graus 
Fahrenheit varia de acordo com uma progressão geométrica. 

 
QUESTÃO 23 

Um copo d’água possui a forma correspondente à da superfície de um prisma regular, com a diferença de que o copo é 
aberto onde deveria existir a base superior. Se aumentarmos o número de arestas da sua base inferior e, ao mesmo tempo, 
conservarmos a sua altura e o seu volume, além de preservarmos a condição de o prisma ser regular, então: 

a) A altura de um líquido que estava no interior do copo diminuirá. 
b) O valor do raio da circunferência circunscrita à base do prisma será mantido. 
c) A circunferência circunscrita à base do prisma terá um raio menor. 
d) A altura de um líquido que estava no interior do copo aumentará. 
e) Os ângulos internos do polígono da base inferior continuarão a ter a mesma medida. 

 
Biologia 

QUESTÃO 24 
O gráfico a seguir mostra os níveis hormonais durante o ciclo sexual feminino: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os eventos que ocorrem no ovário e no útero durante a fase secretora são: 
a) Crescimento folicular, aumento dos níveis de progesterona e aumento da camada do endométrio. 
b) Atresia folicular, aumento dos níveis de estrógeno e diminuição da camada do endométrio. 
c) Formação do corpo lúteo, aumento dos níveis de progesterona e aumento da camada do endométrio. 
d) Formação do corpo lúteo, aumento dos níveis de FSH e diminuição da camada do endométrio. 
e) Ovulação, aumento dos níveis de LH e descamação do endométrio. 

 
QUESTÃO 25 

Na planta ornamental azaléia, a característica cor roxa das flores é dominante (A) em relação à cor amarela (a). Quanto ao 
formato das pétalas, a forma alongada (B) é dominante em relação à boleada (b). O cruzamento entre plantas de flores roxo-
alongadas com plantas de flores amarelo-boleadas produziu uma geração F1. Os indivíduos F1 cruzados com plantas de 
flores amarelo-boleadas produziram uma descendência de 71 indivíduos com flores roxo-alongadas, 68 com flores roxo-
boleadas, 69 com flores amarelo-alongadas e 65 com flores amarelo-boleadas. Determine as respectivas proporções e o 
genótipo dos descendentes do último cruzamento. 
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a) 1/4 AaBb; 1/4 Aabb; 1/4 aaBb; 1/4 aabb. 
b) 1/8 AABB; 1/8 AaBb; 1/8 aaBb; 1/8 aabb. 
c) 1/12 AaBb; 1/12 Aabb; 1/12 aaBb; 1/12 aabb. 
d) 1/8 AaBb; 1/8 Aabb; 1/8 aaBb; 1/8 aabb. 
e) 1/4 AaBb; 1/4 AABb; 1/4 aaBb; 1/4 aaBB. 
 

QUESTÃO 26 
Um casal teve uma menina hemofílica e alcaptonúrica. Sabe-se que o pai da criança era hemofílico e normal para 
alcaptonúria e a mãe era normal para as duas características. Sabendo-se que a hemofilia é uma herança ligada ao sexo e a 
alcaptonúria uma herança autossômica recessiva, qual a probabilidade desse casal ter outra menina normal para as duas 
características? 

a) 1/2 
b) 3/32 
c) 3/8 
d) 1/8 
e) 1/16 

QUESTÃO 27 
Em um experimento com uma população de moscas-da-fruta foi considerada a característica hereditária “número de cerdas”. 
Durante o experimento, os cientistas observaram que tanto as moscas que apresentavam muitas cerdas quanto as que 
apresentavam poucas cerdas conseguiram se reproduzir e impediram que moscas com número de cerdas intermediárias se 
reproduzissem. Após 12 gerações, observou-se que somente moscas com muitas cerdas e moscas com poucas cerdas 
estavam presentes na população. Esse tipo de seleção que favorece os extremos tende a aumentar a diversidade genética 
de uma população e promover a especiação. O exemplo acima é um caso de: 

a) Seleção direcional 
b) Seleção estabilizadora 
c) Seleção artificial 
d) Seleção disruptiva 
e) Seleção sexual 

QUESTÃO 28 
As interações dos organismos de uma comunidade biológica é denominada relações ecológicas, podendo ser intra-
específicas ou interespecíficas. Dos exemplos a seguir, a única relação que não é interespecífica é: 

a) Comensalismo 
b) Sociedade 
c) Predação 
d) Inquilinismo 
e) Mutualismo 

QUESTÃO 29 
As glândulas são formadas pela multiplicação de células epiteliais especializadas na produção de substâncias úteis, as 
secreções. Sobre as glândulas é correto afirmar: 

a) Glândulas exócrinas mantêm a comunicação com o epitélio onde lançam suas secreções (ex.: hipófise) 
b) Glândulas endócrinas são aquelas que lançam suas secreções em capilares sanguíneos (ex.: supra-renal). 
c) Glândulas mesócrinas são aquelas com função endócrina (ex.: Sebáceas). 
d) Glândulas exócrinas são aquelas que lançam suas secreções em capilares sanguíneos (ex.: Mamárias). 
e) Glândulas mesócrinas são aquelas com função exócrina (ex.: Ovário). 

 
Química 

QUESTÃO 30 
A utilização do gás natural para veículos vem sendo objeto de controvérsias em nosso país, após ter sido, durante anos, uma 
unanimidade entre autoridades governamentais, empresários e usuários. Referimo-nos à conversão dos transportes urbanos 
ao uso do novo combustível. Sobre o principal componente do gás natural (metano), são feitas as afirmações abaixo: 
DADOS: Massa Molar (g.mol-)   C = 12,0    H = 1,0 

I. Não formam pontes de hidrogênio.  
II. São muito solúveis em solventes polares, a quente. 

III. Apresentam ponto de ebulição maior que o butano (C4H10).  
IV. Apresentam composição centesimal (em massa) de 25% de hidrogênio e 75% de carbono. 

Destas afirmações, estão corretas: 
a) I e IV 
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b) II e III 
c) I, II e III 
d) II e IV  
e) I, II e IV 

QUESTÃO 31 
As indústrias, de modo geral, vêm investindo na produção de novos materiais, a partir de reações químicas produzidas em 
laboratórios de pesquisa. Muitos desses materiais são pesquisados em função de suas propriedades ópticas, relacionadas a 
sua estereoisomeria. Estas propriedades dependem fundamentalmente dos carbonos assimétricos ou quirais existentes na 
molécula do composto. Dados os compostos abaixo: 

I. bromo-iodo-metano 
II. butan-2-ol 

III. 2,3-dicloro-butano 
IV. 2,3-dicloro-hexano 
Assinale a alternativa que corresponde ao número de carbonos assimétricos em cada composto. 

 I II III IV 
a) 0 1 2 2 
b) 0 0 2 2 
c) 1 1 1 1 
d) 1 1 2 2 
e) 0 2 3 2 

QUESTÃO 32 
Fazer dieta é um grande sacrifício para os consumidores compulsivos de chocolate. Essas pessoas dificilmente contabilizam 
o conteúdo energético contido nesse produto, que é constituído basicamente por 7% de proteínas; 5% de carboidratos e 27% 
de lipídios. A energia de combustão das proteínas assim como a dos carboidratos é de 17 kJ/g, e dos lipídios é de 38 kJ/g. Ao 
ingerir uma barra de chocolate de 50 g, a energia consumida por um chocólatra é de:   

a) 1.800 kJ 
b) 3.600 kJ 
c) 1.074 kJ 
d) 2.157 kJ 
e) 1.091 kJ 

QUESTÃO 33 
Abaixo apresentamos a estrutura da 2-feniletilamina, substância que segundo alguns cientistas está relacionada com o 
processo de comunicação entre os neurônios, através da qual se manifestam as nossas sensações, inclusive atribui-se a 
mesma o fato de “ficar enamorado”. Algumas pessoas acreditam que sua ingestão poderia estimular o “processo do amor”. 
Sobre a substância citada no texto, são feitas as afirmações: 

I. É um composto aromático 
II. Sua fórmula molecular é C8H6N 

III. Apresenta caráter básico. 
IV. É insolúvel em água por ser um composto totalmente apolar 

      São verdadeiras as afirmações: 
a) I, II e III 
b) II, e III 
c) II e IV 
d) I e III 
e) I, III e IV 

 
QUESTÃO 34 

O ácido benzóico é um sólido cristalino branco com ponto de fusão: + 122°C e ponto de ebuliçao: + 250°C, pKa = 4,0. Na 
natureza é encontrado em bálsamos e resinas vegetais, na urina do boi e do cavalo na forma combinada. Foi obtido pela 
primeira vez da essência de benjoim, daí a denominação ácido benzóico É utilizado principalmente como germicida na 
preservação de alimentos, na síntese de corantes e antifúngico na indústria farmacológica. Abaixo apresentamos a estrutura 
do referido composto. Assinale a única alternativa correta a respeito deste. 

DADOS: Massa Molar (g.mol-):  C = 12,0    H = 1,0   O = 16,0     
a) Uma solução 1,0 mol.L- desse ácido deve apresentar pH = 2. 
b) O composto apresenta 6 carbonos com hibridação sp2. 
c) O composto apresenta geometria óptica. 
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d) A massa molar do composto é 127 g.Mol- 
e) Apresenta solubilidade em água maior que a do ácido acético (CH3COOH) 

 
QUESTÃO 35 

O amoníaco (nome comercial da amônia) é utilizado em circuitos frigoríficos há mais de um século, em máquinas de 
compressão mecânica de potências médias e grandes (estima-se que no Mundo inteiro existam 300.000 instalações a 
compressão de amoníaco). A produção industrial desta substância pode ser exemplificada pela reação abaixo: 
N2(g)  +  3 H2(g)   ⇒  2 NH3(g)  +  46,0 kJ.mol-  T = 25 °C ; P = 1 atm 
 
Com relação ao processo e às substâncias envolvidas neste, são feitas as afirmações: 

I. Trata-se de um processo exotérmico. 
II. A estrutura geométrica da amônia é trigonal plana 

III. A entalpia de formação padrão da amônia é ΔHof  =  -23,0 kJ.mol- 
IV. O aumento da pressão favorece a formação de amônia. 

São verdadeiras as afirmações: 
a) I e III 
b) I, III e IV 
c) II, III e IV 
d) II e IV 
e) III e IV 

 
Geografia 

QUESTÃO 36 
O processo de urbanização mundial é muito diferenciado para as diversas regiões. Diversos processos socioespaciais 
urbanos criam sistemas urbanos altamente concentrados, principalmente em países subdesenvolvidos. 
A tabela abaixo se refere a um desses processos comuns em países latinos. 
 
 

 

O conceito que melhor expressa esse processo é: 
a) Macrocefalia urbana 
b) conurbação urbana 
c) Regionalização urbana 
d) Formação de região metropolitana 
e) Crescimento urbano 

QUESTÃO 37 
A década de 1990 foi marcada por uma reestruturação econômica e política global gerada pela crise do mundo socialista e 
pela rápida transição para a economia de mercado. Porém esse processo não ocorreu de forma homogênea, como 
demonstra o caso chinês. Na China, essa reestruturação implicou transformações na organização espacial e no uso do 
território. 
Sobre o uso do território na China, pode-se afirmar que: 

a) A região da Manchúria, no sul da China, caracteriza-se pelo desenvolvimento da indústria pesada em função da 
presença de minas de carvão e de ferro, exploradas pelo capital estrangeiro e estatal. 

b) A porção centro-ocidental da China se caracteriza pela presença de um extenso cinturão agrícola em função da 
presença de extensas planícies inundadas que favorecem a rizicultura. 

c) As várzeas dos grandes rios são cada vez mais utilizadas para o desenvolvimento da agricultura de exportação em 
função da crescente integração da China à economia global. 

População da maior cidade em relação à população urbana total 
de cada país (em %, 1970 e 2000)  
PAÍS 1970 2000 
Argentina 45 38 
Chile 40 43 
Uruguai 51 41 
Peru 39 40 
Haiti 52 60 
Fonte: Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe, 2006, p. 
1217. 
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d) A formação das chamadas Zonas Econômicas Especiais, no litoral oriental da China, reflete o processo de 
integração da China à economia globalizada, produto dos investimentos estatais em industrialização  e exportação. 

e) O processo de integração da China à economia globalizada implica o aumento das desigualdades regionais entre o 
litoral oriental, que se urbaniza rapidamente, e as regiões do interior, marcadas pela agricultura que utiliza técnicas 
ancestrais. 

QUESTÃO 38 
O espaço rural do Pará tem se destacado nacional e internacionalmente pela violência e pelo trabalho escravo. Essa face do 
campo paraense se acentuou nas últimas décadas do século XX. 
A natureza territorial desses conflitos está intimamente relacionada: 

a) Com as diferenças étnico-culturais entre posseiros, ribeirinhos, fazendeiros e pequenos agricultores. 
b) Com as disputas pela acumulação capitalista e pelo lucro entre posseiros, fazendeiros, índios, ribeirinhos e grandes 

empresas. 
c) Com a forte atuação do Estado que, ao realizar a reforma agrária e promover os assentamentos no campo paraense, 

está transformando bastante a estrutura fundiária. 
d) Com a estrutura fundiária excludente e concentradora do Pará, perpetuada pelas relações políticas e econômicas. 
e) Com as ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) no Pará, que, ao incentivarem as invasões de 

terra, provocam a resistência de posseiros imigrantes, trabalhadores rurais, fazendeiros, índios, garimpeiros que 
lutam pelo uso da terra. 

QUESTÃO 39 
Com base nas diferentes concepções de natureza das sociedades humanas, analise o trecho a seguir: “Ensinem às suas 
crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é a nossa mãe. Tudo que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. 
Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos”. (Trecho da carta do chefe indígena Seattle, em resposta ao 
presidente dos Estados Unidos, que se propunha a comprar terras indígenas em 1854). 

a) O trecho apresenta a concepção de natureza como mercadoria predominante nas sociedades humanas; 
b) O trecho apresenta clara distinção entre sociedade e natureza; 
c) O trecho apresenta a natureza como um patrimônio comum para a humanidade, como na sociedade socialista; 
d) O trecho “Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos” mostra a perfeita interação 

sociedade/natureza; 
e) O trecho apresenta a idéia de natureza sagrada, baseada na preservação dos elementos naturais. 

 
QUESTÃO 40 

Um fenômeno novo na Amazônia vem despertando a atenção de cientistas, de autoridades e da sociedade civil. Trata-se da 
expansão da agricultura mecanizada voltada para exportação. (Puty, C.; Almeida, O.; Rivero, S., 2007. A produção 
mecanizada de grãos e seu impacto no desmatamento da Amazônia. In: Economia. Ciência Hoje. Vol. 40, n.º 239).  A 
respeito da expansão da soja na Amazônia, marque a alternativa correta: 

a) A principal causa da expansão da soja na Amazônia está no aumento do consumo no mercado interno; 
b) A expansão da soja na Amazônia é favorecida pela topografia de terrenos planos e solos férteis; 
c) O terminal graneleiro da empresa norte-americana Cargill tornou-se o principal porto de exportação da soja brasileira; 
d) A expansão da soja na Amazônia depende dos aspectos topográficos (terrenos planos) e do movimento de preços 

no mercado internacional; 
e) O cultivo da soja é praticado pela elite local e migrantes com baixo nível de capitalização. 

 
QUESTÃO 41 

A urbanização não é um fenômeno recente, mas vem sofrendo mudanças no seu ritmo e distribuição. Em 2008, pela primeira 
vez na história, a maioria da população mundial vai se concentrar em núcleos urbanos. (Fonte: National Geographic Brasil, 
2007).  A respeito desse fenômeno, é incorreto afirmar: 

a) As favelas fazem parte da vida urbana em todo o planeta, predominando no sul da Ásia e na África Subsaariana. 
Somente são ultrapassadas pelo acelerado processo de favelização da América Latina; 

b) Cerca de 60% da população regional do continente asiático vive junto ao litoral em megacidades como Tóquio, 
Xangai e Mumbai; 

c) A África é o continente menos urbanizado, mas nas próximas décadas haverá mais africanos vivendo em cidades do 
que toda a população européia; 

d) Os aglomerados urbanos do planeta localizam-se principalmente no litoral, enquanto extensas áreas desérticas, de 
florestas e de tundra continuam escassamente habitadas; 

e) Apesar da diminuição no seu ritmo de crescimento, Tóquio continua sendo a maior megalópole do planeta. 
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História 
QUESTÃO 42 

O poder político na República Velha (1889-1930), a partir de 1894, esteve sob controle de oligarquias agrárias estaduais. No 
âmbito do governo federal, paulistas e mineiros revezaram-se no poder (política do café com leite), sustentados pela 
chamada política dos governadores. Esta consistia numa troca de favores entre o Presidente da República e os 
governantes estaduais, funcionando da seguinte forma: o Presidente apoiava a oligarquia estadual dominante, por meio da 
concessão de verbas para a realização de obras nos estados, e cada governante estadual comprometia-se a eleger apenas 
deputados que apoiassem o governo federal. Este mesmo esquema de troca de favores eleitorais funcionava também entre 
os governos estaduais e os chefes políticos municipais, os chamados coronéis. Sobre as eleições na República Velha, 
podemos afirmar que:  

a) Eram disputadas por agremiações partidárias nacionais e ideologicamente heterogêneas. 
b) Homens e mulheres maiores de 21 anos e alfabetizados podiam participar das eleições como candidatos e eleitores. 
c) O alistamento eleitoral e o voto eram obrigatórios, o que explica a existência dos chamados currais eleitorais e o 

voto de cabresto, sob controle dos coronéis. 
d) O voto era secreto e universal, permitindo que a oposição às oligarquias dominantes nos estados elegessem 

candidatos, mesmo que estes não fossem reconhecidos pela Comissão Verificadora de Poderes, organismo 
responsável pela fiscalização dos pleitos eleitorais e confirmação ou não dos candidatos eleitos. 

e) O universo de eleitores era reduzido, em função da exclusão de mulheres, analfabetos, soldados e padres das 
eleições. 

QUESTÃO 43 
Em fins do século XVIII, dois movimentos colocam em questão o domínio português no Brasil: a Conjuração Mineira (1789) e 
a Conjuração Baiana (1789). Apesar de ambas afirmarem o rompimento com a ordem colonial, tinham projetos distintos, tanto 
que mobilizaram diferentes sujeitos sociais. Sobre estes,  considere as seguintes afirmações: 

I. A Conjuração Mineira tinha uma base social heterogênea, agrupando desde intelectuais, padres, profissionais 
liberais até escravos. 

II. A Conjuração Baiana teve a participação de intelectuais, soldados, artesãos, mestiços e escravos. 
III. A Conjuração Mineira foi um movimento elitista, pois entre os conjurados destacavam-se oficiais militares, padres, 

profissionais liberais, comerciantes, proprietários rurais e intelectuais. 
IV. A Conjuração Baiana tinha uma base social homogênea, constituída exclusivamente de escravos que defendiam 

não apenas o fim do colonialismo português, mas também da escravidão negra. 
São corretos os seguintes itens: 

a) I e II 
b) I e IV 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 

QUESTÃO 44 
A resistência dos trabalhadores à exploração capitalista a partir do advento da Revolução Industrial assumiu diferentes 
formas. Da quebra de máquinas, passando pela organização de greves e organização de sindicatos, os trabalhadores 
procuraram minorar a exploração do trabalho e ao mesmo tempo construir entidades nas quais pudessem estar organizados 
autonomamente. O movimento cartista foi uma das formas de luta. Organizado na Inglaterra, nas primeiras décadas do 
século XIX, os cartistas reivindicavam: 

a) A organização de um governo revolucionário dos trabalhadores que destruísse a propriedade privada dos meios de 
produção e estabelecesse a ditadura do proletariado. 

b) Uma reforma política que instituísse o sufrágio universal e secreto para os homens e que permitisse a participação 
dos trabalhadores como candidatos nas eleições parlamentares. 

c) A organização dos trabalhadores em escala internacional, por meio da Primeira Associação Internacional dos 
Trabalhadores (I Internacional). 

d) A criação de cooperativas de trabalhadores, o que permitiria a estes o abandono das grandes empresas e a 
formação de uma sociedade baseada em pequenas empresas e independentes do Estado. 

e) A formação de sindicatos autônomos em relação aos patrões e ao Estado, os quais seriam a base da construção de 
uma nova sociedade.  

 
QUESTÃO 45 

O período que correseponde à Idade Média ficou conhecido também como “Idade das Trevas”. Esta denominação está 
vinculada às representações feitas sobre a Igreja Católica num período em que sua hegemonia estava sendo disputada por 
movimentos religiosos protestantes. Sobre a estrutura da Igreja formada na sociedade feudal, é correto afirmar que: 



 16

I. A sociedade feudal hierarquizada foi um sistema condenado pela Igreja Católica, que não concordava com as 
exigências senhoriais que sobrecarregavam os camponeses. 

II. A submissão do camponês à servidão feudal era garantida por meio da coação militar e jurídica, além da ideológica, 
garantida pela Igreja. 

III. A Igreja criou a ideologia da divisão social tripartida (clero, nobreza e servos), com a intenção de manter seu domínio 
ideológico sobre toda a sociedade. 

IV. Grande proprietária feudal, a Igreja Católica na Idade Média mantinha a submissão de seus fiéis utilizando-se de 
diversas estratégias, como a prática da confissão e sua expansão por meio de incursões militares denominadas 
Cruzadas. 

V. O celibato do clero, assim como a monogamia dos fiéis católicos, é uma ordenação que se confunde com a própria 
criação da Igreja, mantendo-se irrefutável durante toda a Idade Média. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) II, III, IV e V 
b) II, III e IV 
c) I, III, IV e V 
d) I, III e V 
e) III, IV e V 

QUESTÃO 46 
Sobre o movimento operário brasileiro no século XX, é correto afirmar que: 

a) Foi construído pelos movimentos sociais articulados no campo, em meados do século XIX, motivados especialmente 
pelos escravos libertos. 

b) Foi motivado pela política oficial do governo, que investiu no desenvolvimento industrial do país e promulgou a 
legislação trabalhista. 

c) Só foi possível graças à formação de um sistema político mais liberal e democrático, a partir da instauração do 
sistema republicano no país. 

d) Foi dificultado com o ingresso de imigrantes europeus, que trouxeram consigo idéias nacionalistas contrárias à união 
dos operários brasileiros. 

e) Foi responsável pela criação de uma legislação trabalhista promulgada entre 1930 e 1943, reunida na CLT, que 
vigora até os dias atuais.  

QUESTÃO 47 
As chamadas guerras mundiais, estudadas didaticamente em dois momentos (1914-1918/1939-1945) devem ser 
compreendidas como desdobramentos de uma crise do capitalismo com efeitos globais. Sobre este período, é correto afirmar 
que: 

I. O primeiro momento desse impasse tem sua raiz nos resultados da corrida imperialista do século XIX e a divisão da 
África e da Ásia entre os europeus. 

II. A segunda fase desse terrível episódio aprofundou-se com a divulgação das teorias racistas e do espaço vital, 
desenvolvidas especialmente em território alemão. 

III. O conflito a partir de 1939 decorreu de um enfrentamento entre as duas grandes potências da época: URSS 
(socialista) e EUA (capitalista). 

IV. A crise culminou em 1945, com a criação de um órgão internacional, denominado Liga das Nações, com o objetivo 
de manter a paz mundial. 

V. É lembrado até hoje pela tragédia ocorrida no Japão após o lançamento de bombas atômicas sobre as cidades de 
Hiroshima e Nagazaki. 

VI. Com o fim desses conflitos surgiram alterações de ordem geopolítica e movimentos de descolonização na África e 
na Ásia. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) II, III, IV e V 
b) I, II, V e VI 
c) III, IV e V 
d) II,III, V e VI 
e) I, III, IV e VI 

 
Sociologia 

QUESTÃO 48 
 No artigo VII da Declaração Universal dos Direitos Humanos consta o seguinte texto:” Todos são iguais perante a lei e têm 
direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que 
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viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.” A respeito desse artigo, no Brasil atual é 
possível afirmar que: 

I. Esse artigo, como grande parte da Declaração, não é respeitado, pois o Brasil é um país onde as desigualdades são 
de cunho exclusivamente econômico.  

II. O chamado “preconceito racial” é uma das faces das desigualdades existentes no país, o que desrespeita o 
tratamento igualitário que pressupõe o referido artigo.  

III. A desigualdade no Brasil é percebida nas dimensões políticas, econômicas e sociais, pois a concentração de renda 
tem diminuído sem a devida atenção do Governo para a Inclusão social. 

IV. Embora tenha havido mudanças positivas na sociedade brasileira, ainda não vivemos uma igualdade, como requer o 
artigo da Declaração dos Direitos Humanos.  

V. Não há uma preocupação efetiva com os Direitos Humanos, porque o país não possui desigualdades. 
a) I e IV estão corretas 
b) III e IV estão corretas 
c) II e III estão corretas 
d) I e V estão corretas 
e) II e IV estão corretas. 

QUESTÃO 49 
“Foi preciso um fato lastimável em Minas Gerais para que se notasse a existência do chamado movimento sem-teto, uma 
versão urbana do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra). Eles agem nas grandes cidades ocupando 
terrenos e prédios públicos. Um grupo de aproximadamente duzentas famílias de sem-teto recebeu ordem judicial para 
desocupar um terreno da prefeitura de Betim, na Grande Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM) foi acionada para garantir o 
cumprimento da instrução legal e mandou duzentos homens ao local/.../”. Os dois movimentos mencionados no texto fazem 
parte dos: 

a) Movimentos Sociais Clássicos. 
b) Movimentos sociais urbanos. 
c) Movimentos sociais dos Excluídos. 
d) Novos movimentos sociais. 
e) Movimentos sociais de operários. 

QUESTÃO 50 
“A Diversidade Cultural é tema estratégico para as políticas culturais no Brasil e no mundo. Com a entrada em vigor da 
Convenção da Diversidade, reafirma-se o direito soberano dos Estados de implementarem políticas necessárias à proteção e 
promoção de suas expressões culturais. A nova concepção de Política Cultural implantada pelo Ministério da Cultura já 
incorpora grande parte dos objetivos da Convenção, porém surgem novos desafios (...)” site do Ministério da Cultura 
http://www.cultura.gov.br/site/?cat=52 
No trecho acima, verifica-se a importância dada à diversidade cultural no Brasil. Isto ocorre porque: 

a) Ela representa as diferenças existentes dentro do país, precisando ser compreendida e respeitada  dentro de suas 
especificidades regionais. 

b) A diversidade cultural no Brasil é motivo de conflito, devendo por isto mesmo ser tratada com atenção pelo Governo.  
c) Garante nossa identidade e integração nacional, fazendo-nos ter gostos e hábitos parecidos. 
d) No Brasil, dada a mistura das três raças, o país convive com a diversidade cultural, não importando questões sobre 

racismo ou local de origem do indivíduo.  
e) A diversidade cultural no Brasil ajuda áreas como o Turismo e investimentos estrangeiros, garantindo que os 

programas do Governo Federal se realizem. 
QUESTÃO 51 

Gravidez fora do casamento é punida com morte. 
 

Punições rigorosas como apedrejamento, amputação e açoitamento foram introduzidas nos últimos dois anos nos estados do 
norte da Nigéria, onde há uma população preponderantemente muçulmana. 
Safyra, uma jovem divorciada, pode ser a primeira vítima de morte por apedrejamento. Durante o julgamento da apelação de 
sua sentença, Safyra sentou-se quieta num canto, abraçando Adama, sua filha de um ano – justamente a causa de sua 
condenação. 
Embora condenada à morte, Safyra não está presa. Pela lei islâmica, ela pode continuar morando com a família até que seu 
pedido de apelação seja aceito ou a sentença de apedrejamento, executada. 
A gravidez fora do casamento – mesmo para mulheres divorciadas – é considerada adultério e punida com a morte nos 
estados nigerianos que adotam a Sharia, uma lei islâmica. 
A adoção da Sharia é assunto controverso na Nigéria, país que também tem uma grande população que professa o 
Cristianismo. 
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Safyra foi condenada à morte porque é divorciada, mas a pena para mulheres solteiras que fizeram sexo é mais suave: cem 
chibatadas. (adaptado do Jornal da Mídia, 4/09/2002).  
 

Sobre o texto acima podemos afirmar que: 
a) A situação narrada no texto é um Fato social, pois as regras às quais Safyra é submetida são gerais, exteriores e 

coercitivas. Estão fora da sua vontade individual, mas inseridas na consciência coletiva da sociedade. 
b) É um fato social porque é uma decisão individual que não atinge a sociedade tradicional como um todo, apenas a 

Safyra. 
c) Não é um fato social porque não expressa o modo de pensar, sentir e agir de uma população. 
d) Neste texto é o indivíduo que se sobrepõe à sociedade. 
e) A sociedade apresentada no texto possui característica de uma sociedade moderna, em que prevalece a 

solidariedade orgânica. 
 

Filosofia 
QUESTÃO 52 

A Ciência Moderna é um tipo de conhecimento que surgiu por volta dos séculos XVI e XVII, motivado por transformações no 
campo social, econômico, político, religioso e cultural. Analise as assertivas abaixo relativas às características desse tipo de 
conhecimento: 

I. O método tradicional (experimental) é caracteristicamente indutivo (da observação dos fatos à teoria). O auxílio da 
matemática permite que o homem transforme as qualidades em quantidades para estudar os fenômenos: onde a 
observação comum via seres, a Ciência reconhece relações, já que a matemática determina a estrutura da natureza.  

II. Sendo a Ciência um conhecimento objetivo da realidade, a linguagem utilizada para expressar as teorias não precisa 
ser rigorosa, pois os próprios objetos de estudo se apresentam com clareza aos olhos de quem os analisa. 

III. Apesar da complexidade do homem enquanto objeto de estudo, as Ciências Humanas alcançaram os mesmos 
níveis de objetividade em suas teorias utilizando o método experimental (monismo metodológico). 

IV. A Ciência da Natureza partiu do princípio do determinismo (todo efeito tem uma causa), o que significa a negação da 
liberdade. Já o homem possui a dimensão da liberdade, o que dificulta o seu estudo objetivo e a universalidade das 
proposições científicas. Por isso as Ciências Humanas tiveram dificuldade em alcançar o estatuto de cientificidade. 

V. A Ciência Moderna alcançou resultados tão precisos em suas formulações teóricas  que podemos dizer que ela é 
uma representação fiel da realidade. 

 

Estão incorretas as assertivas: 
a) I e III 
b) II e IV 
c) III, IV e V 
d) II, III e V 
e) I, IV e V. 

QUESTÃO 53 
No campo da Filosofia Moral, Immanuel Kant, filósofo alemão do séc. XVIII, ao teorizar sobre o comportamento humano, 
elaborou os princípios da determinação da ação. Sobre a filosofia de Kant, é correto afirmar: 

a) O agente moral é aquele que age segundo as suas inclinações em respeito aos seus sentimentos e propensões. 
b) Uma ação materialmente boa será sempre considerada como uma ação moral, mesmo que a ação seja movida por 

impulsos, sentimentos, instintos ou outras inclinações. 
c) A ação moral por excelência independe do fim que se possa atingir, desde que seja pautada em princípios que 

tendam à universalidade e à necessidade do comportamento que a razão prescreve. 
d) A ação moral tem por objetivo maior a busca da felicidade, enquanto fim maior a ser alcançado pelo sujeito ético. 
e) Todas as questões anteriores estão corretas. 

QUESTÃO 54 
“A idéia de que a filosofia é uma disciplina quase impenetrável, restrita às discussões de intelectuais e acadêmicos, está 
mudando. E está mudando porque a filosofia ajuda a pensar, a refletir e a entender as transformações do mundo e as coisas 
que nos cercam”. 
Com base no texto e na compreensão sobre a filosofia, é correto afirmar: 

a) A filosofia não é transformadora, uma vez que não revoluciona a forma de pensar a nossa relação com o mundo.  
b) A filosofia é transformadora, mas não ajuda o indivíduo na formação para a consciência crítica. 
c) A filosofia deve estar fundamentada na construção de um sujeito excluído na sociedade. 
d) A filosofia é intrinsecamente transformadora, uma vez que revoluciona a forma de pensar em nós, de pensar nos 

outros e de pensar a nossa relação com o mundo, pois nada pode ser pensado da mesma forma quando o nosso 
pensamento percorre seus caminhos. 



 19

e) A filosofia é intrinsecamente transformadora, uma vez que revoluciona a forma de pensar em nós, de pensar nos 
outros e de pensar a nossa relação com o mundo, pois todos pensam de maneira igual. 

 

QUESTÃO 55 
A moral e o direito são tipos de regulação da conduta humana por meio de regras, no entanto cada um possui características 
próprias que orientam o homem em sua vida gregária. Sobre a moral e o direito é incorreto afirmar: 

a) As regras jurídicas postulam uma conduta obrigatória e decorrem do poder Estatal, sendo objetivadas em códigos e 
possuem normalmente a forma escrita, por isso está vinculado ao aparecimento do Estado. 

b) As regras morais são históricas e se cumprem a partir da convicção íntima (adesão interna) do sujeito, logo não 
precisam da coação do Estado. 

c) A esfera do Direito é mais ampla que a da Moral. O Direito atinge todos os tipos de relações entre os homens e as 
suas várias formas de comportamento. A Moral, ao revés, regulamenta as relações humanas mais vitais para o 
Estado. 

d) É possível que uma mesma conduta humana infrinja, concomitantemente, as regras jurídicas e morais, embora as 
formas de coação desse comportamento sejam distintas. 

e) Nada impede que numa sociedade politicamente organizada subsista apenas um conjunto de regras jurídicas, mas 
possua vários tipos de regras morais, principalmente numa sociedade composta de classes antagônicas.                      

 

Língua Estrangeira 
Inglês 

10 Women Will Have Suffered Violence in Brazil by the Time You End This Article 
Written by Joanne Blaney    

Monday, 13 November 2006 
According to a 2005 World Health Organization study on Domestic Violence, violence against women is accepted as 

"normal" within many countries. The study is one of the largest done on the subject and collected data from 10 countries 
around the world, interviewing nearly 25,000 women and many groups that work with the issue of violence. 

Brazil was one of the countries cited in the study and is indicated as a country with a high index of domestic violence 
against women. 

Violence by an intimate partner is a common experience worldwide. Women are at far greater risk of physical or sexual 
violence by a partner in the home than from violence on the street or from other people. This violence has devastating 
consequences, not only for the women who experience it, but also for the children who witness it. 

According to studies by Brazil's Perseu Abramo Foundation, every 15 seconds a Brazilian woman suffers from violence, 
most of it in the home. 

As of August 7, 2006, Brazil has a Domestic Violence Law. Before that date, Brazil was the only Latin American country 
without a specific law for domestic violence. The new Law 11.340 or Maria da Penha Law emphasizes that domestic violence 
is a human rights' violation and provides stiffer penalties for the crime. 

These penalties include prison for aggressors "caught in the act"; prison sentences of up to three years for those found 
guilty of domestic violence; protective measures for women and children; court-appointed lawyers for the victims; and the set-
up of special courts to deal with family and domestic violence 

The law is named in homage of Maria da Penha, who struggled for 20 years for justice in her case of domestic violence. 
In 1983, Maria da Penha, a biologist/pharmacist, was shot a number of times in the back by her husband, Marco Antonio 
Viveiros, a university professor. 

She is now a paraplegic as a result of these injuries. This action was the culmination of years of violence at the hands of 
her husband. In spite of being condemned to 20 years in prison by two Brazilian tribunals (1991 and 1996), Viveiros remained 
in freedom. 

In 1998, a denouncement was made to the Interamerican Commission for Human Rights. In 2001, the Commission 
denounced Brazil as negligent and omissive in the case of Penha and in relation to domestic violence against women in the 
country. 

It was only in 2003, twenty years after the crime, that Viveiros began his prison sentence. He served little time and is now 
free. Maria da Penha continues to work to stop violence against women and is the author of a book, I Survived, in which she 
tells her story and inspires other women to denounce violence. 
 
Select the alternative that suits each question on the text “10 Women Will Have Suffered Violence in Brazil by the Time You 
End This Article”: 

QUESTÃO 56 
What is the option in which you can find: a verb, a noun, an adjective, an article and an adverb? 

a) include, country partner, of, freedom 
b) against, country, partner, a, denouncement 



 20

c) Negligent, prison, domestic, the, violence 
d) suffers, tribunals, omissive, a, nearly 
e) human, university, negligent, new, women 

QUESTÃO 57 
“In spite of being condemned to 20 years in prison by two Brazilian tribunals, Viveiros remained in freedom”. This means that: 
 

a) Maria da Penha’s husband was considered guilty for his action and went to the prison. 
b) Viveiros remained in prison for 20 years. 
c) Someone denounced Viveiros, but he stayed at home. 
d) He should have remained free and not in prison. 
e) Instead of being condemned to 20 years in prison, Viveiros remained free. 

QUESTÃO 58 
Which of the alternatives does not express a benefit of the Maria da Penha Law? 

a) A human rights violation. 
b) Court-Lawyers for women. 
c) Prison for aggressors. 
d) Women and children supported by protective measures. 
e) Stiffer penalties for the crimes. 

QUESTÃO 59 
According to the text, the Law 11.340 is also named Maria da Penha because: 

a) Maria da Penha had a violent husband. 
b) Maria da Penha exerted strenuous efforts for fairness in her case. 
c) Brazil was negligent and omissive in her case. 
d) it is homage for women who suffer domestic violence in Brazil. 
e) Maria da Penha is paraplegic now. 

QUESTÃO 60 
“These penalties include prison for aggressors caught in the act...”.This underlined expression means that: 

a) A certain action that was done three years ago. 
b) An action or crime that was committed more than twenty years ago. 
c) Aggressors are caught for three years. 
d) A guilty person of domestic violence who goes to prison. 
e) A action performed by an aggressor generally at the time of the crime. 

 

 
Espanhol 
Texto 1  
 

Asunción Anteveros, presidente del consejo Indio de Sudamérica, una organización que representa de manera mas 
o menos directa 28 millones de personas, asegura que en América hay zonas donde “la discriminación racial es peor que en 
Sudáfrica”. Anteveros, que recorrió recientemente Europa invitado por la ONU, trata de promover un año internacional de 
solidariedad con los pueblos Indígenas, que podría celebrarse en 1993. Anteveros manifestó el deseo  del consejo Indio de 
estar representado en la Expo 92. Su posición ante la celebración del quinto centenario “aprovechamos este espacio que se 
presenta para la polémica dura, pero también para al debate de todo tipo. Esto nos da la oportunidad para reivindicar una 
serie de derechos, algo que antes no podríamos hacer.” El consejo Indio de Sudamérica, presidido por Anteveros – un ex 
minero nacido en Argentina – desde 1983, está constituido por organizaciones nacionales y regionales de diez países, 
algunos de ellos con una presencia indígena tan fuerte como Perú, Bolivia o Brasil. En la actualidad existen en América Latina 
cerca de dos mil organizaciones indias de todo tipo, de carácter “menor”. 

(Revista Visitantes del QC. 31/01/909) 
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LEER CON ATENCIÓN EL TEXTO Y SEÑALAR LA ALTERNATIVA CORRECTA. 
QUESTÃO 56 

El texto retrata a una cualidad de … 
a) una persona insensible a otros pueblos. 
b) una persona preocupada con sus propios problemas 
c) una persona independiente. 
d) una persona satisfecha con la realidad. 
e) una persona altruista. 

QUESTÃO 57 
El texto es cualificado con una idea… 

a) política 
b) religiosa 
c) filosófica 
d) futurística 
e) científica  

QUESTÃO 58 
El presidente del consejo Indio de Sudamérica reinvidica … 

a) promover un Año Internacional de Solidariedad con los pueblos indígenas. 
b) Trabajar mucho en la ONU. 
c) Casa y alimentación para los indios brasileños. 
d) Una serie de derechos a los pueblos tan discriminados. 
e) Tierra para todos los pueblos indígenas de Sudáfrica. 

 
QUESTÃO 59 

El Consejo Indio de Sudamérica representa… 
a) Las personas negras e Indias. 
b) Los pueblos indígenas de América Latina. 
c) Los pueblos indígenas de Perú. 
d) Los pueblos indígenas solamente de Perú, Bolivia y Brasil. 
e) Los Negros de toda África y los indígenas de Brasil. 

 
QUESTÃO 60 

La única afirmación que no está correcta es: 
a) Anteveros recorrió recientemente Europa invitado por la ONU. 
b) Anteveros aprovecha el espacio para la polémica dura y para el debate de todo tipo. 
c) Existen en la América Latina cerca de dos mil organizaciones indias de todo tipo. 
d) Asunción Anteveros no es más el presidente del consejo indio de Sudáfrica. 
e) En América hay zonas donde la discriminación racial es peor que en Sudáfrica. 

 
 
 
 


	Página 1
	rascunho_redação_2008.pdf
	Página 1


