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L Í N G U A

P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.
(...) Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um
homem cego mascava chicles...
Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar – o coração batialhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê.
Ele mastigava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da
mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir – como se
ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio.
Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada – o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a
desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão – Ana deu um
grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava – o bonde estacou, os
passageiros olharam assustados.
(...)
Fonte: LISPECTOR, C. Amor. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 21-22.

1. O texto apresenta um momento de descoberta individual da personagem, que é comum nas obras
de Clarice Lispector, chamado de
a.
b.
c.
d.
e.

catarse.
epifania.
peripécia.
fugere urbem.
mal do século.

2. Considere estas sentenças e observe os destaques.
I.
II.
III.
IV.
V.

Apareceu, enfim, o cortejo real.
Fez ontem três anos que ele se doutorou.
Meia-noite: surgiu o Ano Novo!
Há grandes poetas no Brasil.
Correm, pela cidade, os boatos mais contraditórios.

Fonte: LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 42a edição, 2002.

As expressões destacadas são sujeito das orações apenas nas sentenças
a.
b.
c.
d.
e.

I, III e V.
II, III e IV.
I e IV.
IV e V.
III e IV.

3. A norma culta prescreve regras para a colocação pronominal, que devem ser seguidas na
variedade padrão da Língua Portuguesa, como se observa em:
a.
b.
c.
d.
e.

Amigo, que Deus abençoe-te!
Me diga como chegou até aqui.
Nunca deixou-nos sem dinheiro.
Pouco se sabe sobre o assunto.
Emprestarei-lhe o meu caminhão.
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O poema abaixo se refere à questão 4.

Vaso grego
Esta de áureos relevos, trabalhada
De divas mãos, brilhante copa, um dia,
Já de aos deuses servir como cansada,
Vinda do Olimpo, a um novo deus servia.
Era o poeta de Teos que a suspendia
Então, e, ora repleta ora esvazada,
A taça amiga aos dedos seus tinia,
Toda de roxas pétalas colmada.
Depois... Mas o lavor da taça admira,
Toca-a, e do ouvido aproximando-a, às bordas
Finas hás de lhe ouvir, canora e doce,
Ignota voz, qual se da antiga lira
Fosse a encantada música das cordas,
Qual se essa voz de Anacreonte fosse.
Fonte: OLIVEIRA, A. Vaso grego. In: CANDIDO, A.; CASTELLO, J. A. Presença da literatura brasileira – Das origens ao
romantismo. São Paulo: Difel, 1966, p. 228.

4. No poema, observa-se o princípio
a.
b.
c.
d.
e.

parnasiano de extrair arte da própria arte.
árcade de usar linguagem simples e pastoril.
simbolista de valorizar a intuição e os sentidos.
romântico de expressar o sentimento amoroso.
naturalista de observar racionalmente os seres.

O soneto abaixo se refere à questão 5.

Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem
Ardor em firme coração nascido;
Pranto por belos olhos derramado;
Incêndio em mares de água disfarçado;
Rio de neve em fogo convertido:
Tu, que um peito abrasas escondido;
Tu, que em um rosto corres desatado;
Quando fogo, em cristais aprisionado;
Quando cristal, em chamas derretido.
Se és fogo, como passas brandamente,
Se és neve, como queimas com porfia?
Mas ai, que andou Amor em ti prudente!
Pois para temperar a tirania,
Como quis que aqui fosse a neve ardente,
Permitiu parecesse a chama fria.
Fonte: MATOS, G. Disponível em: <http://www.sonetos.com.br/sonetos.php?n=620>. Aos afetos e lágrimas derramadas
na ausência da dama a quem queria bem. Acesso em: 07 mar. 2013.
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5. Sobre o soneto da página anterior, é correto afirmar que o eu lírico
a. revela sua culpa por um amor proibido.
b. tenta resistir em vão ao ímpeto da paixão que o consome.
c. expressa seus sentimentos contraditórios, ao contrapor os elementos da natureza “fogo” e
“neve”.
d. lamenta-se por não ser correspondido nos seus sentimentos, utilizando a imagem metafórica da
“neve”.
e. desiste de lutar pelo seu amor não correspondido, por meio do jogo de palavras contraditórias
“chama fria”.
O texto abaixo se refere à questão 6.
O trecho a seguir pertence ao romance Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto.
A personagem Isaías, um mulato, que foi procurar emprego no Rio de Janeiro.
(...)
Dançar-se noites e noites!... Levado por tais considerações ia esquecendo os meus próprios
interesses. Pus-me a ler o jornal, os anúncios de “precisa-se”. Dentre eles, um pareceu-me
aceitável. Tratava-se de um rapaz, de conduta afiançada para acompanhar um cesto de pão. Era
nas Laranjeiras. Estava resolvido a aceitar; trabalharia um ano ou mais; guardaria dinheiro
suficiente que me desse tempo para pleitear mais tarde um lugar melhor. Não havia nada que me
impedisse: eu era desconhecido, sem família, sem origens.... Que mal havia? Mais tarde, se
chegasse a alguma coisa, não me envergonharia, por certo?! Fui, contente até. Falei ao gordo
proprietário do estabelecimento. Não me recordo mais das suas feições, mas tenho na memória as
suas grandes mãos com um enorme “solitário” e o seu alentado corpo de arrobas.
– Foi o senhor que anunciou um rapaz para...
– Foi; é o senhor? respondeu-me logo sem me dar tempo de acabar.
– Sou, pois não.
O gordo proprietário esteve um instante a considerar, agitou os pequenos olhos perdidos no
grande rosto, examinou-me convenientemente e disse por fim, voltando-me as costas com mau
humor:
– Não me serve.
– Por quê? atrevi-me eu.
– Porque não me serve.
E veio vagarosamente até uma das portas da rua, enquanto eu saia literalmente esmagado.
Naquela recusa do padeiro em me admitir, eu descobria uma espécie de sítio posto à minha vida.
Sendo obrigado a trabalhar, o trabalho era-me recusado em nome de sentimentos injustificáveis.
(...) Era uma desigualdade absurda, estúpida, contra a qual se iam quebrar o meu pensamento
angustiado e os meus sentimentos liberais que não podiam acusar particularmente o padeiro. Que
diabo! eu oferecia-me, ele não queria! que havia nisso demais?
Era uma simples manifestação de um sentimento geral e era contra esse sentimento, aos
poucos descoberto por mim, que eu me revoltava. Vim descendo a rua, e perdendo-me aos poucos
no meu próprio raciocínio. Preliminarmente descobria-lhe absurdos, voltava ao interior, misturava
os dois, embrulhava-me. No largo do Machado, contemplei durante momentos aquela igreja de
frontão grego e colunas dóricas e tive a sensação de estar em país estrangeiro.
(...)
Fonte: BARRETO, L. Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Ática, 3a ed., 1994.
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6. Considere estas afirmações em relação ao texto da página anterior.
I.
II.
III.
IV.
V.

Atentando-se aos elementos do texto, percebe-se que esse trecho traz à tona o preconceito de
cor.
Apesar de Isaías ter ascendência familiar, ele era um homem solitário.
Diante da recusa do emprego, Isaías sentiu-se humilhado.
Em relação ao seu meio, Isaías teve um sentimento de marginalização.
Por ser inexperiente, o personagem tinha dificuldades de encontrar emprego.

Está correto o que se afirma apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

I e II.
II, III e V.
II, IV e V.
I, III e IV.
IV e V.

O poema abaixo se refere à questão 7.

Olha, Marília, as flautas dos pastores
Olha, Marília, as flautas dos pastores,
Que bem que soam, como estão cadentes!
Olha o Tejo a sorrir-te! Olha não sentes
Os Zéfiros brincar por entre as flores?
Vê como ali, beijando-se os Amores
Incitam nossos ósculos ardentes!
Ei-las de planta em planta as inocentes,
As vagas borboletas de mil cores!
Naquele arbusto o rouxinol suspira,
Ora nas folhas a abelhinha para,
Ora nos ares sussurrando gira:
Que alegre campo! que manhã tão clara!
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira,
Mais tristeza que a morte me causara.
Fonte: BOCAGE, M. M. B. Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/bocage/sonetos-e-outrospoemas.php>. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Acesso em: 20 mar. 2013.

7. A influência da mitologia clássica nas produções literárias do Arcadismo é verificada, nesse soneto
de Bocage, no verso
a.
b.
c.
d.
e.

“Olha o Tejo a sorrir-te! Olha não sentes”.
“Os Zéfiros brincar por entre as flores?”.
“Olha, Marília, as flautas dos pastores”.
“Mais tristeza que a morte me causara”.
“Naquele arbusto o rouxinol suspira”.
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O poema abaixo se refere à questão 8.

Autopsicografia
(...)
E os que ____ o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas ____ a que eles não ____.
E assim nas ____ de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de ____
Que se chama coração.
Fonte: PESSOA, F. Disponível em: <http://multipessoa.net/labirinto/fernando-pessoa/1>. Acesso em: 29 jun. 2016.

8. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas dos versos.
a.
b.
c.
d.
e.

leem
lêem
leem
leem
leêm

–
–
–
–
–

só
so
só
só
só

–
–
–
–
–

têm
tem
tem
têm
tem

–
–
–
–
–

calhas
calhas
cálhas
calhas
calhas

–
–
–
–
–

corda
córda
corda
córda
córda

9. Em relação à regência nominal e verbal, considere as frases e as respectivas justificativas.
I.

Nosso país não ficou imune a crise econômica. Imune (adjetivo) não exige preposição,
portanto, não há crase.
II. Ela está imune a doenças do coração. Imune (adjetivo) exige preposição, entretanto, não se
usa crase quando há somente a preposição diante de substantivos no plural.
III. Aspirou ao ar puro do campo. Aspirar (verbo) é transitivo indireto, portanto, exige a
preposição “a”.
IV. Este era o cargo a que aspirava. Aspirar (verbo) é transitivo indireto, sendo assim, a frase está
de acordo com a norma de regência verbal.
Está correto o que se afirma apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

III e IV.
I e III.
II e IV.
I e II.
I e IV.

O poema abaixo se refere à questão 10.

Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...
(...)
Fonte: GUIMARAENS, A. Disponível em: <www.releituras.com/alphonsus_ismalia.asp>. Ismália. Acesso em: 15 mar. 2013.
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10. No poema da página anterior, a loucura de Ismália é representada por meio de uma dualidade
expressa
a.
b.
c.
d.
e.

pelo sonho louco de morar na torre.
pela intenção de banhar-se em luar.
pelo isolamento propiciado pela torre.
pela possibilidade de alcançar a lua no céu e a lua no mar.
pelo desejo de mover-se ao céu e, ao mesmo tempo, ao mar.

O poema abaixo se refere à questão 11.

Cigarra
Diamante. Vidraça.
Arisca, áspera asa risca
o ar. E brilha. E passa.
Fonte: ALMEIDA, G. Cigarra. In: VOGT, C. Melhores poemas de Guilherme de Almeida. São Paulo: Global, 2a ed., 2001.

11. A linguagem do poema está predominantemente centrada no
a.
b.
c.
d.
e.

código.
receptor.
emissor.
conteúdo.
canal.

O texto abaixo se refere à questão 12.
(...)
E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que lhe
escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas,
como um corpo ressequido que se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de estima por si
mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada
hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um
luxo radioso de sensações!
(...)
Fonte: QUEIRÓS, E. Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/eca-de-queiroz/oprimo-basilio-7.php>.
O primo Basílio. Acesso em: 15 mar. 2013.

12. No trecho, qual característica do Realismo literário é salientada?
a.
b.
c.
d.
e.

A descrição caricatural dos exageros românticos.
O objetivismo na investigação dos fatos do cotidiano.
A sobreposição de valores econômicos a valores morais.
O detalhamento das atitudes instintivas das personagens.
A denúncia de mazelas sociais ocasionadas pelos luxos da burguesia.
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I N G L Ê S

O texto abaixo se refere à questão 13.

Teen pregnancy statistics
75% of teenage pregnancies are adolescents from single parent homes (Children in need:
Investment Strategies…Committee for Economic Development).
Approximately 13% of all babies born in the U.S. are born to adolescent mothers, with one
million teens becoming pregnant each year. Explanations for teen pregnancy include the break-up of
the American home and parental loss (University of Kentucky, Departments of Psychiatry, Ob/Gyn
and Psychology).
Fonte: Disponível em: <http://www.rainbows.org/statistics.html>. Acesso em: 26 mar. 2013.

13. De acordo com o texto, é correto afirmar que
a.
b.
c.
d.
e.

mais da metade das adolescentes grávidas vivem num lar monoparental.
dois milhões de adolescentes americanas ficam grávidas a cada ano.
um dos motivos da gravidez na adolescência é a baixa renda familiar.
13% dos bebês americanos nasceram de mães de adolescentes.
75% das adolescentes grávidas vivem em casa de parentes.

A programação abaixo se refere à questão 14.

08:15 às 09:00
09:00 às 09:30
09:30 às 11:00
11:00 às 11:15

Programação
Credenciamento e Coffee Break
Sessão de abertura
Lei da Aprendizagem (10.097/2000)
Coffee Break e Networking

Fonte: adaptado de: Disponível em: <http://www.ios.org.br/folders/congresso.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2012.

14. As palavras coffee break e networking são utilizadas na programação
a.
b.
c.
d.
e.

por se tratar de uma tradução para visitantes estrangeiros.
para destacar momentos especiais do evento.
por não haver tradução em língua portuguesa.
por terem sido incorporadas no contexto de eventos.
para dar maior credibilidade ao evento.

O texto abaixo se refere à questão 15.
“This foreign-language drama tells the incredible true story of a 23-year-old medical student
from Argentina – future revolutionary Che Guevara (Gael Garcia Bernal) – who motorcycled across
South America with his friend Alberto Granado (Rodrigo de la Serna) beginning in 1951. Walter
Salles’s film is based on Guevara’s diaries of the trek, a deeply personal odyssey that ultimately
crystallized the young man’s budding political beliefs.”
Fonte: Disponível em: <http://www.foreignfilms.com/film.php?id=60034802&t=The%20Motorcycle%20Diaries>.
Acesso em: 26 mar. 2013.

15. A alternativa que substitui corretamente as palavras em destaque no texto é
a.
b.
c.
d.
e.

“hike” e “declining”.
“walk” e “potential”.
“journey” e “growing”.
“travel” e “developed”.
“migration” e “promising”.
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A canção abaixo se refere à questão 16.

Eu não falo gringo
Alô Brother.
– Eu heim!
Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro.
meu pagode foi criado lá no Rio de Janeiro,
minha profissão é bicho, canto samba o ano inteiro.
– Eu falei pra você...

(...)
Tem gente que qualquer dia fica mudo de uma
vez,
não consegue falar gringo, esqueceu do
português.
Tu é dark, ele rip, ela é punk, todos dançam funk
lá no Dancing Days.
Mas cuidado com esse papo aí que o FMI tá de
olho em vocês.

Eu aposto um eu te gosto contra dez a love you,
bem melhor que hot dog é rabada com angu.
Gerusa comprou uma blusa dessas made in USA
e fez a tradução, a frase que tinha no peito quando
olhou direito, era um palavrão.
Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro.
meu pagode foi criado lá no Rio de Janeiro,
minha profissão é bicho, canto samba o ano inteiro.
– I spik for you.

Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro.
meu pagode foi criado lá no Rio de Janeiro,
minha profissão é bicho canto samba o ano
inteiro.
– Everybodymacacada.

Fonte: NOGUEIRA, J. Eu não falo gringo. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/joao-nogueira/eu-nao-falogringo.html>. Acesso em: 12 mar. 2013.

16. Observe as afirmações abaixo.
I.

Há, ao longo da letra do samba, aceitação e conformidade em relação à nova realidade, visto
que palavras e expressões em inglês são utilizadas constantemente.
II. A expressão “everybodymacacada” indica uma tentativa do compositor de justapor elementos
linguísticos da língua inglesa e elementos de uma variedade do português brasileiro falado.
III. Nesta letra de samba, de João Nogueira, a presença de palavras e expressões como hot dog e
made in USA evidenciam a influência da língua inglesa na cultura brasileira no contexto de
produção da música.
IV. O trecho, “Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro (...) bem melhor que hot dog é rabada com
angu”, evidencia o encontro da cultura e do português brasileiro com uma língua e cultura
estrangeira hegemônica atualmente.
Estão corretas apenas as afirmações
a.
b.
c.
d.
e.

I e II.
I e III.
III e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.

O texto abaixo se refere à questão 17.
(...)
“The attacker aimed his gun again. ‘When you are gone, I will be the only one who knows the
truth.’
The truth. In an instant, the curator grasped the true horror of the situation. If I die, the truth will
be lost forever. Instinctively, he tried to scramble for cover.
The silencer spat, and the curator felt a searing heat as the bullet lodged in his stomach. He fell
forward...struggling against the pain. Slowly, Saunière rolled over and stared back through the bars
at his attacker.
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The man was now taking dead aim at Saunière’s head.
Saunière closed his eyes, his thoughts a swirling tempest of fear and regret. The click of an
empty chamber echoed through the corridor.
The curator’s eyes flew open.”
(…)
Fonte: Disponível em: <http://www.danbrown.com/wp-content/themes/danbrown/assets/db_dvc_book_excerpts.pdf>.
Acesso em: 26 mar. 2013.

17. The excerpt was extracted from a
a.
b.
c.
d.
e.

joke.
lay.
diary.
poem.
short story.

O texto abaixo se refere à questão 18.
The Hague, 24 March 1873.
Dear Theo,
Would you please find out if there is still a painting by Schotel in Brussels?
It was sent from here on commission May 6, 1870. Perhaps Uncle has already sent it back to
Paris.
But if not, please have it returned here immediately. We have a chance of selling it, but it is
urgent.
Last summer I saw it at your gallery, so I think it may still be there.
Give my compliments to Uncle and Aunt, Mr. Schmidt and Eduard.
I suppose you have got my letter already. Adieu and best wishes.
Vincent.
Fonte: Disponível em: <http://www.vangoghgallery.com/letters/006.html>. Acesso em: 24 mar. 2013.

18. De acordo com o texto, é correto afirmar que Van Gogh escreve uma carta ao irmão para
a.
b.
c.
d.
e.

informar que a pintura de Schotel foi vendida.
solicitar que encontre uma pintura de Schotel.
combinar um encontro em Paris no dia 6 de maio.
perguntar sobre a viagem a Paris no último verão.
informar que os tios acabam de comprar sua pintura.

M A T E M Á T I C A

19. O número real x, tal que log3 x + logx 3 = 2 é
a.
b.
c.
d.
e.

0.
1.
2.
3.
6.
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20. Sejam as retas r e s definidas pelas equações (r) 2x - y + 1 = 0 e (s) 6x = + 3 + 3y, considere as
seguintes afirmações sobre elas.
I.
II.
III.
IV.

r
r
r
r

e
e
e
e

s têm o mesmo coeficiente angular.
s têm o mesmo coeficiente linear.
s são paralelas coincidentes.
s são concorrentes.

Estão corretas as afirmações em
a.
b.
c.
d.
e.

I, II, III e IV.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III, apenas.
I, apenas.

21. Abandonada de uma altura de 20 centímetros, uma bola de ping-pong vai pulando sucessivamente
até parar. Considerando que, a cada pulo, ela alcança exatamente a metade da altura anterior,
quando ela tocar o chão pela terceira vez, já terá percorrido verticalmente um total de
a.
b.
c.
d.
e.

40 cm.
50 cm.
60 cm.
70 cm.
80 cm.

22. Um ajustador hidráulico foi utilizado para erguer do chão, em uma extremidade, uma coluna de
concreto com 25 metros de comprimento. No limite de sua extensão, observou-se que o ângulo
formado pelo ajustador com a coluna era de 60°. Dessa forma, a altura alcançada pela extremidade
da coluna, em metros, em relação ao solo, foi igual a
a.
b.
c.
d.

50.
25.
12,5.
12,5 2 .

e. 12,5 3 .
23. Considere as seguintes afirmações a respeito dos números complexos Z1 e Z2.
I. Z1 + Z2 = 2 + 6i
II. Z1 = 3i
Nessas condições, temos que a expressão Z1
a.
b.
c.
d.
e.

.

Z2 é igual a

6i + 18i2.
6i + 18.
6i + 9.
6i - 9.
18i2.

24. Em razão de suas características, é correto afirmar que as funções trigonométricas tornam-se
adequadas para a modelagem de fenômenos como
a.
b.
c.
d.
e.

a queda de uma bola e a depreciação do valor de mercado de um bem.
o decaimento radioativo e o crescimento populacional.
a queda de uma bola e a vibração de uma corda.
as marés e o crescimento populacional.
as marés e a vibração de uma corda.
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25. A representação do conjunto solução da equação trigonométrica sen

2x + 
6

= 0 no ciclo

trigonométrico, considerando 0 ≤ x ≤ 2, se faz por meio de, exatamente,
a.
b.
c.
d.
e.

4 pontos.
6 pontos.
8 pontos.
10 pontos.
12 pontos.

26. A distância d entre os raios r1 e r2 de duas circunferências é dada pela expressão d = |r2 - r1|.
Isso significa que essas duas circunferências são
a.
b.
c.
d.
e.

internas não concêntricas.
tangentes externamente.
tangentes internamente.
secantes.
externas.

27. A média aritmética dos números 0,666...,
a.

41
.
60

b.

41
.
90

c.

65
.
90

d.

45
.
90

e.

43
.
30

1
e 0,2 é igual a
2

28. O hexaedro truncado é um sólido geométrico de Arquimedes obtido a partir de cortes parciais de
todos os vértices de um hexaedro. Sabe-se que o hexaedro truncado possui 6 faces octogonais
regulares e 8 faces triangulares regulares. O número de vértices e o número de arestas desse
sólido, respectivamente, são iguais a
a.
b.
c.
d.
e.

24
18
16
14
12

e
e
e
e
e

36.
36.
24.
24.
24.

2x + 2y + 2z = 12
29. A solução do sistema linear

x + 3 y + 2z = 13
4 x + 2y - z = 5

sentença z - x + y é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

0.
1.
2.
3.
4.
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30. Na figura a seguir, s e t são retas paralelas.

A medida, em graus, do ângulo y é
a.
b.
c.
d.
e.

60.
70.
80.
100.
140.

F Í S I C A

31. No circuito elétrico representado a seguir, os resistores R1, R2, R3 e R4 são idênticos e de
resistência igual a 100 Ω e o resistor R5 tem resistência de 75 Ω. A chave C pode ser aberta ou
fechada. Sabendo-se que a corrente que passa por R3, quando a chave está fechada, é de 0,5 A, o
gerador tem tensão U (em V) igual a

a.
b.
c.
d.
e.

50,0.
87,5.
100,0.
200,0.
400,0.

32. O Sol, quando se encontra próximo ao horizonte, nos aparece em uma posição mais elevada no
céu do que realmente está. Assim, mesmo depois que o Sol se põe, ainda temos luminosidade por
um tempo. Isso ocorre devido à influência da atmosfera da Terra. Se não houvesse atmosfera em
nosso planeta, a luz não perduraria por alguns minutos após o pôr do Sol e ficaríamos
instantaneamente no escuro. Esse aparente deslocamento do Sol ocorre devido à
a. refração da luz nas camadas da atmosfera, entortando a trajetória dos raios luminosos.
b. reverberação da luz na atmosfera terrestre, fazendo com que a luz perdure por mais tempo.
c. reflexão da luz nas camadas da atmosfera, projetando o Sol para uma posição mais elevada no
céu.
d. reflexão total da luz solar na atmosfera, projetando o Sol para uma posição mais elevada no
céu.
e. difração dos raios luminosos pela atmosfera, resultando na ilusão visual de que o Sol está mais
elevado.
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33. Galileu Galilei revolucionou a ciência que conhecemos hoje como Astronomia. Aperfeiçoou a
luneta, invento do holandês Hans Lippershey, aumentando seu poder de ampliação, e foi o primeiro
a apontá-la para os céus. Dessa forma, Galileu descobriu fases no planeta Vênus, os satélites de
Júpiter e o relevo da Lua, dentre outras coisas. A luneta de Galileu consistia em um arranjo
composto por duas lentes biconvexas, com seus vértices dispostos linearmente sobre um mesmo
eixo. A luz celeste que chega até uma das lentes – chamada de objetiva – é formada por feixes
paralelos e é refratada por essa primeira lente. A imagem assim formada serve de objeto para a
segunda lente – a ocular –, que conjuga a imagem final. Suponha que, em uma dessas lunetas, a
objetiva tenha raio de curvatura de 2 m e a ocular, de 5 cm. A máxima ampliação de um objeto que
essa luneta pode fornecer é, em módulo, de
a.
b.
c.
d.
e.

2 vezes.
5 vezes.
10 vezes.
20 vezes.
40 vezes.

34. Há muitos equipamentos do nosso dia a dia que funcionam com base nas leis e teorias de Isaac
Newton. Um exemplo disso é o Rotor, um brinquedo muito famoso de parques de diversão,
ilustrado a seguir. No Rotor, as pessoas são colocadas em movimento circular a uma velocidade
tão grande que ficam coladas à parede do cilindro giratório, momento em que o piso do brinquedo é
retirado.

Fonte: Disponível em: <http://www.playcenter.com.br/atracoes/rotor>. Acesso em: 23 mar. 2013.

Ivan, um rapaz de 80 kg, foi ao parque no final de semana e se surpreendeu ao não cair no
momento em que o chão do Rotor foi retirado. Supondo que o coeficiente de atrito estático entre
seu corpo e o cilindro do Rotor fosse de 0,05, e que o raio do Rotor fosse de 4 m, a velocidade
mínima (em m/s) com que o Rotor deveria estar girando, na horizontal, era de, aproximadamente,
Dado: g = 10 m/s2.
a.
b.
c.
d.
e.

10.
30.
800.
1000.
2000.
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O texto abaixo se refere à questão 35.
“O basquete mundial é um esporte de muitas surpresas e de altíssimo nível, principalmente em
se tratando do melhor basquete do mundo, que é a NBA. Seu grande momento não poderia ser
diferente, como é em todas as modalidades esportivas, são os êxitos nos pontos, no caso as
cestas. A manobra para a realização da pontuação pode ocorrer de várias formas, sendo jogadas
trabalhadas, lances livres, e até mesmo em arremessos de longa distância, quando o tempo está
para estourar. O brasileiro Leandrinho Barbosa, de 1,90 m de altura, fez história em 2010. Atuando
pela NBA, fez um lance de pura beleza, ainda quando atuava pelo Toronto Raptors, quando acertou
um arremesso do meio da quadra, faltando poucos segundos para o final do 3 o quarto, em jogo
contra o Los Angeles Lakers.”
Fonte: OLIVEIRA, G. adaptado de: Disponível em: <http://esporte.esp.br/cestas-mais-incriveis-do-basquete/>. Cestas
mais incríveis do basquete. Acesso em: 13 mar. 2013.

35. Considerando-se que a quadra oficial de basquete da NBA tenha comprimento de,
aproximadamente, 28 m; que a cesta se localiza a uma altura de 2,90 m do chão; que o jogador
tenha lançado a bola a partir do topo de sua cabeça; e que o tempo decorrido entre o lançamento
da bola e a marcação do ponto tenha sido de 2,0 s, a velocidade (em m/s) com que Leandrinho
lançou a bola foi de, aproximadamente,
Dado: g = 10 m/s2.
a. 7,00.
b. 10,50.
c. 12,60.
d. 27,00.
e. 159,25.
36. Mariana comprou um espelho de aumento, de foco igual a 30 cm, para depilar sua sobrancelha.
Qual é a distância máxima, em cm, entre o olho de Mariana e o vértice do espelho para que ela
consiga ver a imagem da sua sobrancelha sem inversão e, assim, conseguir fazer sua depilação?
a.
b.
c.
d.
e.

15.
30.
45.
60.
75.

37. Um aparelho facilmente encontrado no comércio é o multímetro. Ele pode assumir várias funções
como medidor em um circuito elétrico, podendo ser utilizado como medidor de tensão elétrica
(voltímetro), como medidor de corrente elétrica (amperímetro) ou como medidor de resistência
elétrica (ohmímetro). Para isso, ele deve ser conectado adequadamente aos circuitos. Assim, para
que funcione corretamente, quando estiver operando como
a. voltímetro, deve ser conectado em paralelo com o trecho cuja tensão se quer medir, para que a
corrente elétrica do circuito passe por ele.
b. voltímetro, deve ser conectado em série com o trecho cuja tensão se quer medir, para que não
passe corrente elétrica do circuito por ele.
c. ohmímetro, deve ser conectado em série com o resistor cuja resistência se quer medir, para
que a corrente elétrica do circuito passe por ele.
d. amperímetro, deve ser conectado em série com o trecho cuja corrente se quer medir, para que
a corrente elétrica do circuito passe por ele.
e. amperímetro, deve ser conectado em paralelo com o trecho cuja corrente se quer medir, para
que a corrente elétrica do circuito passe por ele.
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38. As moedas de R$ 1,00 são confeccionadas a partir de dois metais diferentes: o aro externo é feito
de aço inoxidável e o miolo, de aço comum. Quando aquecemos uma dessas moedas, suas duas
partes se dilatam de modo diferente e acabam se soltando. Nesse momento, a razão entre a
variação total da área do buraco interno do aro e a variação total da área do miolo é de,
aproximadamente,
Dados:
Coeficiente de dilatação superficial do aço comum = 28 . 10-6 °C-1;
Coeficiente de dilatação superficial do aço inoxidável = 38 . 10-6 °C-1.

Fonte: Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-455002514-moeda-1-real-2012-entrega-dabandeira-olimpica-_JM>. Acesso em: 15 mar. 2013.

a.
b.
c.
d.
e.

0,10.
0,28.
0,38.
0,66.
1,36.

Q U Í M I C A

39. O produto utilizado nos bujões de gás é um derivado do petróleo e, como se encontra no estado
líquido, é conhecido pela sigla GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Segundo a nomenclatura oficial,
essa substância é
a.
b.
c.
d.
e.

Etano.
Etanol.
Metano.
Butano.
Isopropano.

40. A liga de Níquel-Crômio pode ser utilizada em resistências elétricas por ter baixa condutividade
elétrica e alto ponto de fusão.
A alternativa que identifica corretamente os símbolos desses metais e as famílias da tabela
periódica a que pertencem é:
Níquel

Crômio

a.

Na

Metal alcalino

Ca

Metal de transição

b.

Ni

Metal de transição

Cr

Metal de transição

c.

NI

Metal de transição

Cr

Metal alcalino terroso

d.

Nq

Metal alcalino terroso

Ca

Metal de transição

e.

Nq

Metal de transição

Cr

Metal alcalino
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41. O aspartame representado na fórmula abaixo é largamente usado como adoçante no Brasil e no
mundo porque, além de ser muito doce, não apresenta sabor desagradável. No entanto, o uso de
adoçantes à base de aspartame apresenta uma preocupação para pessoas que possuem
fenilcetonúria, que é uma alteração metabólica, porque a fenilalanina derivada do aspartame se
acumula no organismo dessas pessoas provocando danos ao sistema nervoso.

Com base na molécula do aspartame, indique a fórmula molecular desse composto.
a.
b.
c.
d.
e.

CH7N2O5.
C7H7N2O8.
C9H18N2O5.
C14H6N2O5.
C14H18N2O5.

42. A análise em uma amostra de urina revelou o seguinte dado:
[H+] = 10-6 ml/L
Com esse dado, pode-se concluir que essa urina apresenta
a.
b.
c.
d.
e.

pH = 6 ácido.
pH = 6 alcalino.
pH = 8 alcalino.
pOH = 6 ácido.
pOH = 8 alcalino.

43. Na eletrólise do hidróxido de sódio fundido (NaOH(l)) é correto afirmar que haverá formação de
a.
b.
c.
d.
e.

água.
gás oxigênio (O2).
Na0 – sódio metálico.
gás hidrogênio (H2).
NaH – hidreto de sódio.

44. A representação correta de um átomo do elemento químico alumínio que possui 13 prótons,
13 elétrons e 14 nêutrons é
a.
b.
c.
d.
e.

13Al

13

.
14Al .
27
13Al .
26
14Al .
13
27Al .
13

45. A reação entre volumes iguais de solução aquosa de ácido nítrico com solução aquosa de hidróxido
de potássio pode ser representada por:
-

a. H+(aq) + OH (aq)  H2O.
b.
c.
d.
e.

HNO + KOH  KNO + H2O.
HCl + NaOH  NaCl + H2O.
H3O+ + H+  H2O + H2.
NO3 (aq) + K+(aq)  KNO3(aq).
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46. A tabela a seguir mostra as semi-reações e o potencial-padrão de redução de alguns metais.
Semi-reação
-

3e + Aℓ

3+

-

2+

-

3+

2e + Sn

↔ Aℓ

Potencial-padrão de redução E° (V), a 25°C
0

↔ Sn

- 1,66

0

- 0,14

0

- 0,04

2e + Hg2+ ↔ Hg0

+ 0,85

3e + Fe

↔ Fe

-

-

3e + Au3+ ↔ Au0

+ 1,50

I. Na pilha Sn0 | Sn2+ || Hg2+ | Hg0, o mercúrio (Hg2+) é o agente redutor.
II. O alumínio (Aℓ0) pode ser utilizado para proteger a oxidação do ferro.
III. A reação 3HgCℓ2(aq) + 2Aℓ(s)  2AℓCℓ3(aq) + 3Hg(ℓ) é não-espontânea.
IV. A diferença de potencial da pilha Al0 | Al3+ || Au3+ | Au0 é +3,16V.
Com base nos valores da tabela, estão corretas apenas as afirmações
a.
b.
c.
d.
e.

I e II.
I e IV.
III e IV.
II e IV.
I, II e III.

B I O L O G I A

47. A hipófise é uma glândula que produz variados tipos de hormônios, dentre eles, o hormônio folículo
estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), que atuam diferentemente em homens e
mulheres.
Em relação a esses hormônios, podemos afirmar que
a. nas mulheres, o FSH e o LH estimulam o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a produção
de testosterona.
b. nos homens, o FSH e o LH promovem a espermatogênese e a produção de testosterona.
c. nas mulheres, o FSH e o LH estimulam a produção de testosterona.
d. nos homens, o FSH e o LH promovem a produção de progesterona.
e. durante a gestação, a produção de FSH e LH é maior.
48. São muitos os exemplos de relações ecológicas que encontramos na natureza, sendo alguns deles
bem curiosos, como o caso do peixe-agulha que vive dentro do trato digestório de holotúrias
(pepino do mar). Ele sai para se alimentar, e ao menor sinal de perigo, entra através do ânus do
pepino do mar.
Esse caso representa um exemplo de
a.
b.
c.
d.
e.

protocooperação, pois os dois indivíduos são beneficiados.
parasitismo, pois o peixe-agulha utiliza nutrientes da holotúria.
predatismo, pois a holotúria serve de alimento para o peixe-agulha.
inquilinismo, pois o peixe-agulha apenas usa a holotúria como abrigo, sem prejudicá-la.
mutualismo, pois se estabelece forte relação de dependência entre os indivíduos.
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49. A fotossíntese é um processo de vital importância, não apenas para as plantas, mas também para
todos os seres vivos, pois é responsável pela transformação de energia luminosa em energia
química, que percorrerá todos os níveis das cadeias e teias alimentares.
Sobre a fotossíntese, podemos afirmar:
I.
II.
III.
IV.

Apresenta duas etapas: fotoquímica (ou fase clara) e química (ou fase escura).
Nos vegetais superiores, ocorre no interior de organelas específicas, denominadas cloroplastos.
Tem como um dos produtos finais o gás oxigênio, que resulta da quebra da molécula de água.
A etapa da fotossíntese em que ocorre a formação da molécula de glicose, a partir de uma
série de reações, é chamada ciclo das pentoses.
V. A etapa da fotossíntese em que ocorre a transformação de energia luminosa em química se dá
nos tilacoides.
Estão corretas as afirmações
a.
b.
c.
d.
e.

I e V.
I e III.
II, IV e V.
II, III e IV.
I, II, III, IV e V.

50. Os liquens são organismos ainda pouco estudados e que se constituem pela associação simbiótica
entre dois seres distintos: um autótrofo, fotossintetizante e outro heterótrofo, decompositor.
De acordo com essas descrições, os organismos que formam os liquens são, respectivamente,
a.
b.
c.
d.
e.

uma alga, pertencente ao reino Protista, e um fungo, pertencente ao reino Fungi.
uma briófita, pertencente ao reino Protista, e um fungo, pertencente ao reino Fungi.
uma bactéria, pertencente ao reino Protista, e uma alga, pertencente ao reino Protista.
uma briófita, pertencente ao reino Plantae, e uma bactéria, pertencente ao reino Monera.
uma alga, pertencente ao reino Plantae, e um protozoário, pertencente ao reino Protista.

O texto abaixo se refere à questão 51.
“A crescente resistência humana a antibióticos poderá fazer com que esses medicamentos não
sejam mais eficazes em um futuro próximo, levando o mundo a uma era “pós-antibióticos”, na qual
uma simples infecção na garganta ou um arranhão podem ser fatais, diz a Organização Mundial da
Saúde (OMS).”
(...)
Fonte: Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120316_antibioticos_omc_ac.shtml>.
Acesso em: 18 mar. 2013.

51. O trecho anterior nos alerta para um problema de saúde cada vez mais frequente, em que a
ineficácia dos antibióticos nos mostra, na realidade, que as bactérias estão mais resistentes. Esse é
um processo há muito estudado pelos evolucionistas que recebe o nome de
a.
b.
c.
d.
e.

especiação.
deriva genética.
seleção natural.
recombinação gênica.
herança de caracteres.
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52. As células são formadas por uma grande variedade de moléculas orgânicas e inorgânicas. Analise
as afirmações a seguir, sobre os componentes orgânicos das células.
I.
II.
III.
IV.
V.

A glicose é um polissacarídeo com importante atuação na respiração celular que ocorre nos
ribossomos.
Nos lisossomos, encontramos enzimas que atuam na digestão celular.
A membrana plasmática é formada por lipídios, carboidratos e proteínas.
Em células eucariontes, encontramos DNA e RNA, que são substâncias químicas classificadas
como ácidos nucleicos.
As proteínas são macromoléculas produzidas por meio de processos de replicação que
ocorrem no complexo golgiense.

Estão corretos os itens
a.
b.
c.
d.
e.

I e V.
I e III.
II, IV e V.
I, II, III, IV e V.
II, III e IV.

53. Em determinada planta, a produção de pigmentos verdes, essenciais para o processo de
fotossíntese, é controlada por um par de genes. O gene A determina a presença de pigmento,
enquanto o gene a, em homozigose, determina a ausência de pigmentação. Plantas sem
pigmentação não são viáveis e morrem, pois são incapazes de realizar fotossíntese.
Ao cruzarmos duas plantas pigmentadas e heterozigotas, encontraremos, na fase adulta, em
relação aos genótipos, as seguintes proporções:
a.
b.
c.
d.
e.

3/4 de plantas Aa e 1/4 de plantas aa.
1/3 de plantas AA e 2/3 de plantas Aa.
2/3 de plantas AA e 1/3 de plantas Aa.
1/2 de plantas AA e 1/2 de plantas Aa.
1/4 de plantas AA, 1/2 de plantas Aa e 1/4 de plantas aa.

54. Tecido, do ponto de vista biológico, é um conjunto de células especializadas, que realizam
determinada função no organismo. Encontramos diversos tipos de tecidos no corpo humano, como,
por exemplo, o tecido muscular, que se caracteriza por
a. possuir células alongadas, os miócitos, ricas em proteínas filamentosas, que são responsáveis
pelos processos de contração e distensão.
b. ser constituído por células especiais, os condrócitos, que atuam na formação das cartilagens.
c. ser formado por células cúbicas, com grande quantidade de fibras colágenas e elásticas.
d. possuir células globosas, com citoplasma rico em proteínas e pouco material intersticial.
e. ser formado por células adiposas com capacidade de reter água.

H I S T Ó R I A

55. Como forma de responder às demandas do processo de globalização dos séculos XX e XXI,
surgem blocos regionais de cooperação por todo o planeta, dentre os quais destaca-se o Mercado
Comum do Sul (Mercosul), criado com o principal intuito de
a.
b.
c.
d.
e.

promover a integração econômica entre seus países membros.
patrocinar eventos culturais por todo o cone sul das Américas.
estimular políticas de inclusão social do continente americano.
centralizar as pesquisas tecnológicas para extração do pré-sal.
arrecadar fundos para o desenvolvimento da educação regional.
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A figura abaixo se refere à questão 56.

Fonte: Disponível em: <http://uniaodosaber.blogspot.com.br/2011/08/revolucao-industrial-para-criancas.html>.
Acesso em: 07 mar. 2013.

56. A pintura, ao retratar uma região que sofreu impactos da Revolução Industrial, destaca um aspecto
que tem sido objeto de políticas públicas nas sociedades contemporâneas.
O aspecto em questão é a
a.
b.
c.
d.
e.

existência de pastores nas regiões urbanizadas.
poluição do ar causada pela fumaça das fábricas.
verticalização de imóveis para a produção industrial.
utilização da água para o consumo humano e animal.
presença de animais de tração próximos ao leito de rios.

57. Durante a Idade Média, o Feudalismo predominou enquanto sistema de organização econômica,
social e política em regiões da Europa. Nesse período, a economia e a política dessas regiões são
definidas, respectivamente, como
a.
b.
c.
d.
e.

planificada e democrática.
manufatureira e absolutista.
capitalista e descentralizada.
agrária autossuficiente e descentralizada.
comercial e ditatorial centralizada.

58. Uma prática muito comum na Grécia Antiga era excluir daquela sociedade toda pessoa considerada
um risco à democracia. Essa prática conhecida como ostracismo, determinava a
a.
b.
c.
d.
e.

prisão dos políticos que participaram de atos de guerra.
punição dos políticos corruptos envolvidos com atos ilícitos.
repreensão dos políticos mais competentes e participativos.
condenação dos políticos que faltavam às votações do senado.
exclusão das homenagens aos antepassados na posse dos políticos.

O texto abaixo se refere à questão 59.
(...)
Lumumba, líder da independência congolesa (atual Zaire), dizia em seu discurso no dia da
vitória contra o poder colonial: “Nunca esqueceremos que a independência foi conquistada com
lágrimas, fogo e sangue. As feridas estão ainda muito abertas e doloridas. Foram oitenta anos de
colonialismo, e não podemos apagá-lo de nossa memória. Demonstraremos o que um homem
negro é capaz de fazer quando se trabalha pela liberdade”.
(...)
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Uma tese polêmica, lançada recentemente e que vez ou outra é retomada por intelectuais e
políticos, prega a necessidade de “recolonizar a África”. Ali Mazrui, um professor do Quênia,
escreveu que a recolonização é necessidade urgente. “Pode ser a maior esperança para a África”,
chegou a dizer.
(...) À diferença, porém, da colonização passada propõe que o processo seja conduzido pela
própria África. O conceito é usado para dizer que é necessário reconstruir o continente em suas
bases políticas, econômicas e culturais. Como foi feito pelos europeus, a seu modo, no século
passado, com investimentos maciços de recursos e energia.
O problema é que o colonialismo nunca deixou de existir, mesmo tendo se disfarçado com
roupagem africana, analisam outros. (...)
Fonte: COMBONI, D. Um continente inteiro busca um lugar ao sol. Revista Sem Fronteira, n. 237, 1996, p. 31.
In: SESI-SP. História: Ensino Fundamental 9o ano / SESI-SP; São Paulo: SESI, 1. ed., 2010.

59. O processo de descolonização, ou emancipação afro-asiático, causou implicações sociais,
econômicas e políticas para os estados independentes dos dois continentes. A partir dessa
afirmação, interprete o trecho acima e escolha a alternativa que problematiza o conceito de
“recolonização”.
a. O discurso do líder congolês Lumumba aquece a memória dolorida da colonização e demonstra
o ideal de guerra contido na tradução do termo “recolonização”.
b. Para Lumumba, as estratégias militares norteavam as decisões políticas, dessa maneira,
convocava fervorosamente o povo para a batalha.
c. O professor do Quênia afirma a necessidade de “recolonização” africana, nostalgicamente
lembrando-se de experiências bem sucedidas durante os domínios europeus.
d. Ali Mazrui indica que a única esperança no século XXI é permitir que os europeus continuem
administrando a África “a seu modo, no século passado”.
e. A leitura do trecho permite inferir que uma espécie de “neocolonialismo” impede o continente
africano de conduzir seu próprio processo de “recolonização”.
60. As cidades medievais estavam associadas à morte. Os dois últimos séculos da Baixa Idade Média
ficaram marcados por catástrofes e a população foi dizimada por sucessivas pestes. Só a Peste
Negra foi responsável pela morte de um terço da população europeia, entre 1347 e 1350.
Sobre esse período é correto afirmar que
a. apesar das pestes, a população europeia cresceu nesse período, graças à abundância de
alimentos.
b. a Igreja nunca associou as pestes aos pecados ligados à usura do comércio nas cidades.
c. as cidades com suspeita de epidemia de peste negra eram colocadas em quarentena.
d. os nobres eram os únicos que conseguiam se curar das pestes por terem acesso a
medicamentos.
e. os médicos muito bem preparados usavam as ervas medicinais da cultura popular para salvar
os doentes.
61. Assinale a alternativa que retrata um impulso ao desenvolvimento do processo produtivo ocorrido
durante a Segunda Revolução Industrial.
a.
b.
c.
d.
e.

Os avanços da tecnologia digital e da internet.
A expansão da malha ferroviária pelas nações precursoras.
A modernização dos meios de transporte com tração animal.
O predomínio, quase absoluto, da Inglaterra monopolizando os meios de produção.
O surgimento da máquina a vapor que transformou o carvão em matéria prima indispensável.
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O texto abaixo se refere à questão 62.
Mães da Praça de Maio comemoram 35 anos de luta pelos Direitos Humanos na Argentina
Em 1977, elas se reuniram pela primeira vez para reivindicar informações sobre seus filhos
desaparecidos, durante a última ditadura argentina (1976-1983). Apesar da proibição de reuniões
públicas e de qualquer manifestação que pudesse ser considerada “subversiva”, elas venceram o
medo e se colocaram semanalmente em frente à Casa Rosada (sede do governo argentino), em
busca de verdade e de justiça.
Nesta segunda-feira (30/04), cumprem-se 35 anos desde a primeira manifestação das Mães da
Praça de Maio, no auge da repressão, quando, desesperadas, pediam a aparição com vida de seus
filhos, e chegaram a enfrentar forças policiais a cavalo, foram ameaçadas de morte e tiveram
companheiras sequestradas, torturadas e assassinadas.
(...)
Diante da tentativa dos militares de reprimir a manifestação pedindo que circulassem, as mães
passaram a caminhar, dando voltas na praça, com panos brancos amarrados na cabeça, dando
início a essa tradição, realizada até hoje, a cada quinta-feira.
Foi assim que estas emblemáticas argentinas, movidas pela indignação, ensinaram, ao longo
dos anos, que apesar da dor que as acompanha, a resistência permanente e pacífica pode levar a
resultados concretos: desde o retorno da democracia, em 1983, 265 repressores haviam sido
condenados e 806 processados até o início deste ano, segundo a Unidade Fiscal de Coordenação
e Acompanhamento de casos de violações dos Direitos Humanos.
(...)
Fonte: adaptado de: Disponível em:
<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/21544/maes+da+praca+de+maio+comemoram+35+anos+de+luta+pel
os+direitos+humanos+na+argentina.shtml>. Acesso em: 26 mar. 2013.

62. Considere as afirmações.
I.

O grupo, Mães da Praça de Maio, caracterizou-se desde o início pela radicalização política e
pelo uso da luta armada, como forma de chegar ao poder na Argentina.
II. O grupo, Mães da Praça de Maio, assemelha-se a outros movimentos sociais e políticos
contrários ao autoritarismo militar que predominou nos países da América Latina, a partir da
década de 60, do século XX.
III. O grupo, Mães da Praça de Maio, teve curta duração, devido à repressão do governo que
julgava subversiva qualquer manifestação pública que fosse contra a ditadura militar argentina
(1976-1983).
IV. O grupo, Mães da Praça de Maio, obteve resultados concretos, tais como a condenação de
265 repressores, desde o fim da ditadura na Argentina, no contexto da redemocratização da
América Latina, a partir da década de 80, do século XX.
É correto o que se afirma em
a.
b.
c.
d.
e.

I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.
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G E O G R A F I A

As imagens abaixo se referem à questão 63.

Homem consertando guarda-chuvas nas ruas

Demonstração de traje robótico nas ruas de uma

de uma cidade asiática.

grande metrópole da Ásia.

Fonte: Disponível em:

Fonte: Disponível em:

<http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-

<http://www.timeslive.co.za/scitech/2013/02/27/jap

0116-5450-9083>. Acesso em: 28 mar. 2013.

anese-robot-suit-gets-global-safety-certificate>.
Acesso em: 28 mar. 2013.

63. As imagens acima mostram um contraste nítido entre duas regiões da Ásia. As regiões e seus
contrastes apontados na imagem são
a. o Sul da Ásia e o Extremo Oriente, destacando um forte contraste entre a economia avançada
de reciclagem da Índia e o atraso do Japão que possui baixos padrões produtivos e
tecnológicos.
b. os Tigres Asiáticos e o contraste entre países subdesenvolvidos, como a Índia, com baixos
padrões de renda e consumo, e desenvolvidos, como o Japão.
c. o Sudeste e o Norte da Ásia, onde fica claro o contraste entre a produção altamente tecnológica
da primeira e a economia baseada no aproveitamento de produtos usados da segunda.
d. o Sul da Ásia e o Japão, sendo o primeiro caracterizado como uma região subdesenvolvida,
com baixo padrão de consumo e renda, e o Japão, que possui uma produção de alta tecnologia
que o destaca como país desenvolvido.
e. a China e a Índia, ficando claro que a Índia se destaca por conta da exportação de peças
usadas para a China, que utiliza estas peças na fabricação de produtos de alta tecnologia.
64. O desenvolvimento sustentável tem sido muito discutido em diversos setores da sociedade
contemporânea. Trata-se de um conceito amplo e que enfoca diversas ideias, como, por exemplo,
uso dos recursos naturais dentro da capacidade de recuperação do planeta, associação do
desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e a preocupação com as futuras
gerações. Como uma ação representativa do desenvolvimento sustentável, pode-se apontar
a. o uso da energia nuclear, que embora possua sempre o risco de acidentes radioativos, não
gera poluição.
b. o uso do carvão vegetal, já que as florestas que são queimadas em sua produção podem ser
reflorestadas.
c. a utilização da energia solar, uma vez que se trata de uma fonte totalmente limpa, renovável e
que não se esgota.
d. a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que tem baixo índice de poluição, por conta
da sua origem mineral.
e. a queima do lixo doméstico, que resolve dois problemas de uma vez, já que permite produzir
energia e resolve o problema dos lixões.
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A figura abaixo se refere à questão 65.

Fonte: Disponível em: <https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcarEq2tEyhKpr4E68NdLXGrYdNnD-SqNFXQ3kjtWA07-n_8z7>.
Acesso em: 28 mar. 2013.

65. A área destacada no mapa acima mostra um dos blocos econômicos regionais mais importantes do
mundo. Este bloco
a. reúne os três países da América do Norte que assinaram o Tratado de Cooperação Econômica
das Américas (AECT).
b. é a Área do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou NAFTA, constituído por três países
(Canadá, Estados Unidos e México).
c. é chamado Acordo de Livre Comércio da América (ALCA) composto pelos três países da
América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México).
d. é conhecido como Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC), sendo formado por
três países (Canadá, Estados Unidos e México).
e. é denominado Mercado Comum do Sul, ou MERCOSUL, composto por três grandes países, do
ponto de vista econômico, (Canadá, Estados Unidos e México).
O texto abaixo se refere à questão 66.
Os estoques pesqueiros mundiais estão entrando em colapso. Estima-se que a indústria
pesqueira recolha dos mares a cada ano algo em torno de 30 milhões anuais de pescado para o
consumo humano. Nesse ritmo, muitas espécies de alto valor comercial podem desaparecer. E
tudo leva a crer que isso não deva demorar muito para acontecer. Os cientistas acreditam que, nos
próximos 50 anos, a maioria das espécies hoje ameaçadas poderá estar extinta com
consequências ambientais e econômicas bem difíceis de prever.
(...)
Fonte: Disponível em: <http://super.abril.com.br/mundo-animal/>. Acesso em: 08 abr. 2013.

66. O quadro ambiental denunciado no trecho acima é consequência da pesca
a.
b.
c.
d.
e.

artesanal.
esportiva.
ecológica.
predatória.
submarina.
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A figura abaixo se refere à questão 67.

Fonte: Disponível em: <http://guilhermedrumond.files.wordpress.com/2013/04/cresveg.gif>. Acesso em: 28 abr. 2013.

67. O gráfico acima representa um modelo típico de crescimento vegetativo da população, dividindo
este processo em três momentos. Sabemos que, no momento 1, temos uma grande taxa de
mortalidade, que impede o crescimento da população. Já no momento 3, temos uma queda da taxa
de natalidade, que estabiliza a população, fazendo cessar o crescimento. Na fase de transição,
representada no gráfico pelo momento 2, temos
a. a inversão do crescimento da população, por causa de um aumento das taxas de mortalidade e
diminuição da taxa de natalidade.
b. um aumento da população, ocasionado pela queda acentuada da natalidade, associada ao
aumento da mortalidade.
c. uma queda na taxa de mortalidade que, combinada com a alta taxa de natalidade, faz a
população crescer.
d. uma diminuição da população, por conta da diminuição da natalidade e aumento da taxa de
mortalidade.
e. uma queda das taxas de mortalidade e natalidade, ocasionando uma estabilização da
população.
A figura abaixo se refere à questão 68.

Fonte: Disponível em: <http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/>. Acesso em: 08 set. 2012.

68. A mancha mais escura no mapa, que se estende do Maranhão ao Mato Grosso do Sul, representa
a área originalmente ocupada
a.
b.
c.
d.
e.

pela Mata Atlântica.
pela Amazônia.
pelo Pantanal.
pela Caatinga.
pelo Cerrado.
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A figura abaixo se refere à questão 69.

Fonte: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/censo_2010-graficos.shtml>. Acesso em: 08 abr. 2013.

69. O gráfico acima mostra ter havido no Brasil, nas últimas décadas, um constante fluxo populacional
no qual
a. as pessoas vêm abandonando gradualmente a zona rural para se estabelecer nas áreas
urbanas.
b. as grandes cidades estão deixando de ser atrativas e as pessoas têm migrado para a zona
rural.
c. pouca coisa se alterou em termos de população urbana e população rural, permanecendo um
equilíbrio entre ambas.
d. a população migrou para as cidades, de forma que hoje não existe mais uma população rural
que possa ser considerada.
e. as pessoas se alternam entre viver no campo e na cidade, de modo que fica difícil caracterizar
a população como sendo urbana ou rural.
O texto abaixo se refere à questão 70.
(...)
Atualmente, a xenofobia ocorre principalmente em países desenvolvidos, uma vez que os
nativos não querem disputar uma vaga de trabalho com um imigrante. É comum a xenofobia ser
relacionada com o preconceito de pessoas oriundas de outros países (especialmente os
subdesenvolvidos), raças, culturas, costumes e etc. A xenofobia pode se manifestar também de
outra maneira, quando um indivíduo evita o contato com pessoas de características diferentes,
como as apresentadas.
(...) Em suma, o xenofobismo aqui destacado tem como objetivo demonstrar o preconceito de
origem, ou seja, pessoas de países ricos que possuem aversão a pessoas oriundas de países
pobres ou em desenvolvimento.
Fonte: Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/xenofobia-social.htm>. Acesso em: 12 abr. 2013.

70. Embora o texto faça referência aos países desenvolvidos, podemos afirmar que dentro do Brasil a
prática apontada também está presente na
a.
b.
c.
d.
e.

falta de imigrantes legalizados.
política migratória do governo federal.
perseguição aos imigrantes da região Sul.
disputa por terras na fronteira da Amazônia.
discriminação contra os imigrantes nordestinos.
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