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Seca seca e seca “verde”

  19 de maio, Natal, Rio Grande do Norte. Cedo, ligo a
televisão, notícias do semiárido: seca, seca e seca.
Caminhões abastecem as comunidades com água, o drama
de sempre, animais magros, meses sem chuva, dor e tristeza.
Abro a janela, vejo o belo mar da Ponta Negra em frente e...
está chovendo. O pessoal do Centro João Paulo II diz que
não chovia fazia semanas: “Eu trouxe chuva do Sul. Vamos
ver se ela também vai para o sertão.”

Mística na reunião da Coordenação Nordeste da Rede
de Educação Cidadã (Recid) na varanda, em frente ao mar.
Molho as mãos com os pingos de água que caem da calha
do telhado, e passo com carinho no rosto dos educadores/
as: sinal de chegada e de esperança. A pergunta: que significa
a chuva na vida de cada um? Falo que sou filho de agricultor,
para quem a chuva é sempre bem-vinda, é uma bênção.
Educadoras/es contam que, felizmente, apesar da seca, não
se veem mais os históricos saques em cidades, o povo
faminto buscando comida, ou a debandada geral para o Sul.
Programas, como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição
de Alimentos, as medidas de emergência anunciadas há
semanas pela presidenta Dilma, na Bahia, dão outro quadro
à histórica realidade social de fome e miséria do semiárido.

Entro na internet, abro a edição da Folha do Mate, de
Venâncio Aires, minha terra, Rio Grande do Sul. A manchete
Seca “verde” é sentida no interior de Venâncio. Na foto, um
açude de pouca água barrenta, bois e vacas na sua beira e a
explicação: “O verde que ostenta a paisagem do interior de
Venâncio Aires mascara a realidade da falta de água potável
para consumo humano. A situação vem perdurando desde
outubro de 2011 e, desde então, a prefeitura vem socorrendo
as famílias rurais com cargas de água para dessedentação
humana. A estiagem também vem diminuindo o volume de
água armazenada para o consumo de animais e secando os
arroios e córregos. E, para piorar a situação, as previsões
não são muito otimistas, pois apontam pouca chuva para os
próximos dias”.

23 de maio, Palácio do Planalto, plenária do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar (Consea). A  Articulação
no SemiÁrido Brasileiro (ASA), que reúne centenas de
entidades e organizações, diz em documento: “O semiárido
brasileiro, neste momento, está mergulhado em uma das
secas mais cruéis e devastadoras dos últimos 30 anos. Da
chegada dos portugueses aos dias atuais, já se somam 72
grandes secas com características similares. Mais de 500
municípios encontram-se em estado de emergência. As
plantas cultivadas no entorno das casas, quintais produtivos,
estão morrendo, os rebanhos dizimados e as reservas de
semente, organizadas em casas e bancos comunitários ou
familiares, correm o risco de desaparecer frente à necessidade
de alimentação da população. Desde o ano passado, não
chove o suficiente para acumular água nas cisternas para
consumo da família e da produção”. [...]

Choveu todo fim de semana em que estive em Natal.
Chove no Nordeste e no Sul em 24 de maio, quando escrevo
este artigo. É a esperança, nascendo sempre de novo nos
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olhos do povo trabalhador. É a bênção, para quem luta pela
vida.

* Selvino Heck é assessor especial da Secretaria Geral da Presidência
da República.

HECK, Selvino. Seca seca  e  seca “verde”.  Disponível  em: <http:/
www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2012/05/27/seca-seca-e-

seca-verde/>. 2 jun. 2012. Adaptado.
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Questões 01 a 03

Questão 01

A leitura do texto permite afirmar que

A) a chegada do enunciador do discurso ao Nordeste foi
benéfica, pois trouxe a chuva e também, como ele
mesmo afirma, a solução para todos os conflitos
decorrentes da seca do sertão.

B) os programas sociais citados como apoio à histórica
realidade social dos nordestinos são, em seguida,
relativizados pela voz autoral diante da chegada da
chuva em toda a Região Nordeste.

C) a chamada seca “verde”,  no Sul do país, foi resolvida
a partir de um projeto de dessedentação agrária, uma
iniciativa do governo do Estado, que apostou, a priori,
nos resultados já sentidos atualmente.

D) o problema da seca é grave e, historicamente, já deixou
milhares de famílias em estado de calamidade pública,
o mesmo estando em vias de ocorrer agora, no
semiárido, pois mais de 500 municípios já se
encontram em estado de emergência.

E) a introdução  e a conclusão do artigo estão coerentes
com a proposta de Selvino Heck, que  é  a
apresentação  de  uma saída viável para combater o
flagelo da seca não só no Nordeste, mas em qualquer
parte do imenso território brasileiro.

Questão 02

O fragmento em que se faz presente o lirismo típico de alguns
textos literários é transcrito na alternativa:

A) “ ‘Eu trouxe chuva do Sul. Vamos ver se ela também
vai para o sertão.’ ” (l. 7 - 8).

B) “Molho as mãos com os pingos de água que caem da
calha do telhado, e passo com carinho no rosto dos
educadores/as” (l. 11 - 13).

C) “A pergunta: que significa a chuva na vida de cada
um?” (l. 13 - 14).

D) “O verde que ostenta a paisagem do interior de
Venâncio Aires mascara a realidade da falta de água
potável para consumo humano.” (l. 27 - 29).

E) “É a esperança, nascendo sempre de novo nos olhos
do povo trabalhador.” (l. 55 - 56).

CONCURSO VESTIBULAR
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Questão 03

Sobre os termos coesivos que compõem esse texto,
identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as
falsas.

(  ) “que”  (l.  11) retoma o termo “pingos de água” (l. 11)
e, além de exercer a função sintática de sujeito, introduz
uma  oração de caráter  restritivo.

(  ) “que” (l. 14) inicia uma oração de valor substantivo,
que  funciona como complemento de “Falo” (l. 14) e é formada
por um predicado nominal.

(  ) “que” (l. 16) mantém relação sintática com a forma
verbal “contam” (l. 16), uma vez que a oração que inicia exerce
função subjetiva e apresenta, em sua composição, o verbo
ver flexionado na voz passiva.

(  ) “que”  (l. 27)  resgata a expressão “O verde” (l. 27)
para introduzir, no contexto, uma explicação sobre o papel
que essa cor representa na “paisagem do interior de Venâncio
Aires” (l. 27 - 28).

(  ) “que” (l. 39) é um pronome relativo que faz parte de
uma oração adjetiva explicativa, relacionada com a expressão
“Articulação no SemiÁrido Brasileiro” (l. 38 - 39), e exerce a
função de sujeito.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a:

A) F V V F F
B) F F V V V
C) V V F F V
D) V F F V F
E) V V V V V

Questões 04 e 05

TEXTO II

Por um pé de feijão

Nunca mais haverá no mundo um ano tão bom. Pode até
haver anos melhores, mas jamais será a mesma coisa.
Parecia que a terra (a nossa terra, feinha, cheia de altos e
baixos, esconsos, areia, pedregulho e massapê) estava
explodindo em beleza. E nós todos acordávamos cantando,
muito antes do sol raiar, passávamos o dia trabalhando e
cantando e logo depois do pôr do sol desmaiávamos em
qualquer canto e adormecíamos, contentes da vida.

Até me esqueci da escola, a coisa que mais gostava.
Todos se esqueceram de tudo. Agora dava gosto trabalhar.

[...] Toda a plantação parecia nos compreender, parecia
compartilhar de um destino comum, uma festa comum, feito
gente. O mundo era verde. Que mais podíamos desejar?

[...] Não faltou quem fizesse suas apostas: uns diziam
que ia dar trinta sacos, outros achavam que era cinquenta,
outros falavam em oitenta.

No dia seguinte, voltei para a escola. Pelo caminho
também fazia os meus cálculos. Para mim, todos estavam
enganados. Ia ser cem sacos. Daí para mais. Era só o que

eu pensava, enquanto explicava à professora por que havia
faltado tanto tempo. Ela disse que assim eu ia perder o ano
e eu lhe disse que foi assim que ganhei um ano. E quando
deu meio-dia e a professora disse que podíamos ir, saí
correndo. Corri até ficar com as tripas saindo pela boca, a
língua parecendo que ia se arrastar pelo chão. Para quem
vem da rua, há uma ladeira muito comprida e só no fim começa
a cerca que separa o nosso pasto da estrada. E foi logo ali,
bem no comecinho da cerca, que eu vi a maior desgraça do
mundo: o feijão havia desaparecido. Em seu lugar, o que
havia era uma nuvem preta, subindo do chão para o céu,
como um arroto de Satanás na cara de Deus. Dentro da
fumaça, uma língua de fogo devorava todo o nosso feijão.

Durante uma eternidade, só se falou nisso: que Deus
põe e o diabo dispõe.[...]

Fui o primeiro a ter coragem de ir até lá. Como a gente
podia ver lá de cima, da porta da casa, não havia sobrado
nada. Um vento leve soprava as cinzas e era tudo. Quando
voltei, papai estava falando.

–– Ainda temos um feijãozinho-de-corda no quintal das
bananeiras, não temos? Ainda temos o quintal das bananeiras,
não temos? Ainda temos o milho para quebrar, despalhar,
bater e encher o paiol, não temos? Como se diz, Deus tira
os anéis, mas deixa os dedos.

E disse mais:
–– Agora não se pensa mais nisso, não se fala mais

nisso. Acabou. Então eu pensei: O velho está certo. Eu já
sabia que, quando as chuvas voltassem, lá estaria ele,
plantando um novo pé de feijão.

TORRES, Antônio. Por um pé de feijão.
Disponível em:<http://www.antoniotorres.com.br/dois%20contos%20e
%20um%20terceiro%20texto.html>. Acesso em: 02 de junho de 2012.
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Questão 04

Sobre o conto de Antônio Torres, marque V ou F, conforme
sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas.

    (   ) O relato em questão evidencia o desespero e a
infelicidade daqueles que veem suas expectativas e seus
esforços serem  destruídos subitamente pela seca.

(   ) O personagem-narrador sente-se estimulado pela
perspectiva de uma boa  colheita, já que  tudo  transcorre, de
início, satisfatoriamente, havendo uma espécie de interação
entre agricultor e plantação.

(   ) A narrativa traz uma mensagem marcada pela
aceitação dos fatos e pela certeza de que a vida continua,
razão pela qual é preciso seguir em frente, lutando em prol
dos objetivos que se deseja alcançar.

(   ) O dito popular “Deus tira os anéis, mas deixa os
dedos” mantém relação de sentido com “Quando Deus fecha
uma porta, abre uma janela”, uma vez que, em ambos, há a
ideia de que nem tudo está perdido.

(     ) O desfecho da narrativa traz uma marca determinista,
sinalizadora de que fatalmente os ciclos de estiagem se
repetem e de que não há outras alternativas de sobrevivência
para o agricultor, senão aguardar a volta das chuvas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a:
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Questão 06

A) F V V V F
B) F F F V V
C) V V F F F
D) V F V F V
E) V V V V V

Do ponto de vista sintático-semântico, a única afirmativa em
desacordo com o contexto e/ou com as normas gramaticais
é a explicitada na alternativa

A) “Nunca” (l. 1) e “jamais” (l. 2) denotam as ideias de
negação e de tempo.

B) “a coisa que mais gostava.” (l. 9) registra um desvio
relacionado com regência verbal.

C) “Ia ser cem sacos.” (l. 19) evidencia uma falha de
concordância verbal.

D) “até ficar com as tripas saindo pela boca” (l. 24)
configura-se como uma hipérbole, pela ideia que
transmite.

E) “arroto de Satanás” (l. 31) e “língua de fogo” (l. 32) são
expressões empregadas,  nesse caso, em sentido
literal.

Questões 06 e 07

TEXTO III

Conclusões de Aninha

Estavam ali parados. Marido e mulher.
Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça,
tímida, humilde, sofrida.
Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho,
e tudo que tinha dentro.
Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar
novo rancho e comprar suas pobrezinhas.

O homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula,
entregou sem palavra.
A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou,
se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar.
E não abriu a bolsa.
Qual dos dois ajudou mais?

Donde se infere que o homem ajuda sem participar
e a mulher participa sem ajudar.
Da mesma forma aquela sentença:
“A quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar.”
Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada, o
anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço piscoso
e ensinar a paciência do pescador.
Você faria isso, Leitor?
Antes que tudo isso se fizesse
o desvalido não morreria de fome?
Conclusão:
Na prática, a teoria é outra.

CORALINA, Cora. Conclusões de Aninha. Disponível em: <http://
pensador.uol.com.br/NDMyMTY>. Acesso em: 02 de junho de 2012.

TEXTO IV

Mudança

O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de
bichos moribundos.

–– Anda, excomungado.
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo.

Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela
sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário
–– e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse
obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha,
e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham
deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas
que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que
escaldava os pés. [...]

Um dia... Sim, quando as secas desaparecessem e tudo
andasse direito. .. Seria que as secas iriam desaparecer e
tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da bolandeira é
que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos
poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos.

RAMOS, Graciliano. Mudança. Vidas Secas. 65. ed. São Paulo:
Record, 1994. p. 10 e 24.
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Questão 05

A leitura dos textos III e IV permite afirmar que

A) o poema e a narrativa tematizam a devastação
causada pela seca no sertão nordestino.

B) as marcas da aflição e da desesperança estão
presentes tanto nas “Conclusões de Aninha” quanto
em “Mudança”.

C) a voz poética dialoga com a do narrador, ao tratar do
sofrimento humano em busca de teto para proteger-
se  e  poder  sobreviver.

D) a revolta diante da adversidade, demonstrada pela
figura feminina, se contrapõe à aceitação dos fatos
pelo personagem masculino.

E) o personagem Fabiano, ao contrário da mulher que
pediu ajuda, é um ser animalizado, desprovido de
sensibilidade até em relação aos próprios filhos.

Questão 07

Quanto às características dos dois textos, é correto afirmar:

A) Um e outro evidenciam o gosto pela paisagem, o que
os identifica como românticos.

B) Ambos são modernistas, revelando interesse pelo
social, em outras palavras, preocupação com o
destino do chamado homem comum.

C) Tanto os versos de Cora Coralina quanto a narrativa
de Graciliano são marcados  pela  descrição
detalhada dos fatos, sendo, pois, o poema parnasiano
e a prosa, realista.
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QUESTÃO DE REDAÇÃO

I ) A seca já se instalou nos sertões do estado da Bahia
produzindo os seus efeitos negativos e nefastos sobre a
economia dos agricultores.

Não é uma seca inusitada, mas prevista de longas datas
pelos estudos do Instituto de Atividades Espaciais (IAE) de
São José dos Campos. Essa previsão foi chamada de
“Prognóstico do Tempo a Longo Prazo” Baseia-se em
interpolações e pesquisas cuidadosas fundamentadas no
histórico pluviométrico da Região Nordeste. A cada 26 anos
ocorre uma grande seca, como aconteceu a de 1979/84,
quando o DNOCS e outros órgãos dos estados nordestinos
receberam antecipadamente relatórios sigilosos analisando
e alertando para o que iria ocorrer. Não é um modelo
matemático na acepção do termo, mas um “Método
Estatístico de Correlação,” estudo que passou a merecer
toda a credibilidade dos técnicos e dos poderes
administrativos.

RIBEIRO, Manoel Bomfim. A seca no Estado da Bahia. Disponível Em:
<http://www.bahianoticias.com.br/principal/artigo/451-a-seca-no-

estado-da-bahia.html>. Acesso em: 03 de junho de 2012.

II)

CABRAL, Ivan.  Seca no Nordeste. Disponível em:<http://
angicosnoticias.blogspot.com.br/2012/05/charge-do-dia-seca-no-

nordeste.html>. Acesso em: 03 de junho de 2012.

III) Andando há mais de 40 anos por este país, catando
dinheiro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar
na terra, no homem, na chuva, na bênção, na semente, no
fruto, no coração, na mente… na inteligência. Aprendi com
o meu povo que quando uma coisa está muito séria, o melhor
que se faz é brincar com ela.

D) Os dois revelam  emoções,   impressões  e  sentimentos
despertados  no  espírito dos  seus  autores, o  que
leva  a caracterizá-los como de tendência
impressionista.

E) A acentuada preferência do narrador de “Vidas
Secas” por temas de patologia social, com a mesma
intenção realista de reformar a sociedade, leva à
afirmação de que o livro é naturalista, enquanto o
poema de Cora Coralina  é  árcade por sua intenção
didática.

 

INSTRUÇÕES:

· Escreva sua redação no espaço reservado ao rascunho
no final do Caderno de Questões.

· Copie seu texto na Folha de Redação, usando caneta
de tinta azul ou preta.

· Não utilize letra de imprensa (letra de forma).
· Evite redação-padrão.

Será anulada a redação

· assinada;
· redigida fora do tema proposto;
· apresentada em forma de verso;
· escrita a lápis ou de forma ilegível.

E naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel
esperando a hora do show, eu comecei a desenhar o país dos
meus sonhos. Um país onde cada lavrador tenha um par de
bois para puxar seu arado e que, de tarde, ao voltar para casa,
encontre um par de filhos o esperando e, à noite, quando for
dormir, tenha um par de pernas para amar. No país dos meus
sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital terá remédios,
todo aluno terá colégio, todo professor ganhará um salário
decente e todo policial apenas prenderá os bandidos, em vez
de os ajudar a matar e a roubar. No país dos meus sonhos,
todo cego vai ver, todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e
ouvir coisas tão lindas, que nem será preciso dizer nada. No
país dos meus sonhos, a integração do homem com a natureza
será tanta, que eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal comigo, que
eu gostaria de me transformar na mesa da sua casa, nas
cadeiras onde sua família sentará, no berço do seu filho”.

No país dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai
descobrir que o coração do negro é do tamanho do seu e o
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos, um dia,
será verdade. E ele será tão feliz, que nem vai precisar de
mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu perco o emprego,
mas não perco o sonho.

ANYSIO, Chico. O país que Chico Anysio desenhou nos seus
sonhos.Disponível em: <http://ptarcisio.blogspot.com.br/2012/01/o-pais-

que-chico-anysio-desenhou-nos.html>. Acesso em: 3 jun. 2012.

Reflita sobre o conteúdo veiculado em I, II e III, associe as
informações aí contidas a outras transmitidas pelos veículos
de comunicação de massa sobre o mesmo assunto e, a seguir,
escreva um texto dissertativo-argumentativo no qual fique claro
o seu posicionamento crítico em relação ao problema da seca
no Nordeste, através de argumentos precisos, apontando,
inclusive, sugestões que possam, pelo menos, minimizar o
sofrimento do nordestino nas grandes estiagens, melhorando
efetivamente  a sua qualidade de vida.
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A definição que melhor demonstra a ideia apresentada no 1º
parágrafo do Texto I é

Questão 08LÍNGUA ESTRANGEIRA                              OPÇÃO INGLÊS

Leia o Texto I e responda às questões 08, 09, 10 e 11

TEXTO I

Falling in love is such a funny thing, that is really difficult
to describe.  You may remember or you may have been asked
at one time or another somewhere in a conversation where
someone finally asked that very difficult question, "How do
you know when you're in love?"  "How do you know when this
is the right person?"  And the number one answer is: "You just
know."  That's the most ridiculous answer in the world, isn't it?
I remember asking Mom and Dad, "How do you know this is
the right person to spend your life with?"  "You just know."
Now others have asked me, "How do you know this is the
person...?"  "You just know."  It's a real difficult thing to
describe what falling in love is all about.  How many of you
believe in love at first sight?  Let's find out.  Raise your hands
if you believe that.  This is not a tricky question.  It's O.K.  Do
you know that 40 percent of Americans believe in love at first
sight as an absolute issue?  And another twenty eight percent
believe that it probably happens.  That means that 68 percent
or 7 out of 10 Americans really believe in love at first sight.

Now while some believe in love at first sight, I believe in
taking a second look.  How about you?  And a second look is
certainly worthwhile.  You know there's nothing really
remarkable about love at first sight.  It's people who can look
at each other year after year after year and still love each
other, now that's remarkable.  Love at first sight can't possibly
be anything other than puppy-love, and everybody knows that
puppy-love leads to what?--a dog's life. Everybody knows that.
And others talk about love being blind.  And that may be true,
but many times that blind love enters into marriage, and
marriage is the great eye-opener.  Somebody said to me last
week as we left, they said, "You know, marriage is an
institution, and love is blind, so marriage must be an institution
for the blind."  Maybe some truth to that too.

Do you see, the issue is that nobody marries to be
miserable.  Everybody starts out with stars in their eyes and
hopes and dreams this is going to be perfect.  But sooner or
later the hopes begin to wobble and the dreams begin to die.
And we begin to wonder if we were really ever in love in the
first place or not. Love does not have to grow shallow and thin
and die.  It doesn't have to do that. You know there was a
recent Time magazine article that talked about love and the
basic thesis of this article was that "Love was a chemical
reaction."  This article described the fact that 'love is cooked
up in the chemical laboratory of your brain.'  And that 'love is
literally something that you fall into and fall out of as a chemical
reaction to the hormones flowing through your body.  "And at
best" this article said, "it lasts only two years."  Well I don't
know if that's true or not, it's funny how scientists try to put
things like love in a laboratory.  That doesn't always work too
well.  But I do believe that a successful marriage requires
"falling in love with the same person over and over and over
again."  The question is, "Is that possible?"  And if so, how
can it be done?  Is it really possible to describe it? What do
you think about that?

Adaptado de http://thecorpus.
wordpress.com/2008/10/18/manny-and-kimbo-two-of-america

%E2%80%99s-most-wanted-by-bryan-bracey-and-ryan-king-white/
Acesso em 08 de junho de 2012.
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A expressão nominal “the basic thesis of this article” (l. 40 -
41), presente no Texto I, tem a seguinte estrutura:

A) Modificador + modificador + núcleo + pós modificador.
B)Determinante + determinante + núcleo + pós

modificador.
C) Modificador + determinante+núcleo+preposição+pós

modificador.
D) Determinante + núcleo + preposição + determinante

+ modificador + núcleo.
E) Determinante + modificador+ núcleo + preposição +

determinante + núcleo.

Questão 09

Sobre o uso da língua, no Texto I , é correto afirmar que

I. “that” (l. 1) é um pronome relativo, na função de objeto e
refere-se a “falling in love” (l.1).

II. As palavras “the most ridiculous” (l. 7)  e “sooner or
later” (l. 35 - 36)  são exemplos de adjetivos no grau superlativo.

III. As palavras “finally” (l. 4), “americans” (l. 15), “probably”
(l.17), “remarkable” (l. 24) são formadas por afixos.

IV. O modal “must” (l. 31) expressa uma sugestão, um
aconselhamento.

V. O termo “their” (l. 34) é um adjetivo possessivo e refere-
se a “everybody"(l. 34).

A alternativa em que todas as afirmativas são verdadeiras é a

A) I e III
B) II e III
C) II e IV
D) III e V
E) IV e V

Questão 10

Questão 1 1

According to the 3th paragraph in Text I, the best answer for
the last question is

A) it´s a great idea.
B) I purpose something new.
C) I won´t give up that splendorous purpose.
D) it´s a very difficult question and I have to think carefully

about it.
E) it´s a question whose correct answer everybody knows.

Questão 12

Leia o Texto II e responda às questões 12 e 13:

TEXTO II

Disponível em http://thecorpus.wordpress.com/2008/10/18/manny-
and-kimbo-two-of-america%E2%80%99s-most-wanted-by-bryan-

bracey-and-ryan-king-white/ Acesso em 08 de junho de 2012

O Texto II  traz, sobre o tema proposto, uma visão

A) positiva.
B) negativa.
C) inovadora.
D) indiferente.
E) contestadora.

Questão 13

Na voz passiva, a sentença “Married people make better
parents” (l.4), seria:

A) Married people can make better parents.
B) Better parents are made by married people.
C) Better parents are making by married people.
D) Married people have been made better parents.
E) Better parents have been made by married people.



7

Questão 14

Leia o Texto III  e responda à questão 14

TEXTO III

Em comparação com o assunto abordado no Texto II , pode-
se afirmar que o Texto III

A) satiriza.
B) favorece.
C) questiona.
D) argumenta.
E) exemplifica.

QLÍNGUA ESTRANGEIRA                         OPÇÃO ESPANHOL

Questão 08

Según la autora,

A) los matemáticos son seres carentes de emociones.
B) para ser matemático es necesario encajarse en los

requisitos de la fórmula.
C) los matemáticos son personas comunes.
D) los matemáticos son personas especiales que se

destacan como los gimnastas olímpicos.
E) sean principiantes o reconocidos, los matemáticos

son diferentes de toda la humanidad.

La idea central del texto es

A)  la necesidad de ser frio y calculista cuando trabajamos
con matemáticas.

B) así como los deportistas de alto rendimiento, los
matemáticos necesitan ejercitar su cerebro para
desvendar su objeto de estudio.

C) siempre que se piensa en ciencias y en especial en
matemáticas es necesario que se desprendan de
todas las emociones y sentimientos para que puedan
tener un mayor rendimiento.

D)  los matemáticos son seres especiales que consiguen
abstraer y elaborar formulas con mayor facilidad, pues
controlan sus emociones.

E) terminar con el mito que los matemáticos son
personas que no viven la vida como cualquier otra
persona.

Questão 09Fórmula para fabricar un matemático

Una medida de tolerancia a la frustración, otra de
tendencia al comportamiento obsesivo, capacidad infrecuente
de concentración y curiosidad innata... Mezcle todo y agregue
inusual capacidad para la abstracción, más una generosa
cantidad de imaginación y sensibilidad estética...

¿Será ésta la fórmula para fabricar un matemático? Desde
que Pitágoras postuló el teorema que lleva su nombre (y
antes, también), los cultores de "la reina de las ciencias"
vienen desafiando nuestra capacidad de asombro: advertimos
las piruetas mentales de estos "atletas de alto rendimiento"
del cerebro, con la misma incredulidad con que dentro de
unas semanas quedaremos hipnotizados ante la levedad de
los velocistas de los 100 metros llanos o la destreza de los
gimnastas que participarán en los Juegos Olímpicos de
Londres.

Solemos atribuir esos logros a una racionalidad 5.0,
cuyos poseedores son capaces de esculpir obras de una
belleza etérea, gélida y deslumbrante. Sin embargo, miles
de años de historia parecen indicar lo contrario: recorrer los
laberintos de la matemática es un deporte altamente
emocional que se balancea entre la exaltación y la

desesperación, los conflictos sociales y políticos, el amor y
la locura.

En el apasionante Matemáticas, una historia de amor y
odio (Crítica, 2012), ReubenHersh, él mismo matemático, y
Vera John-Steiner, lingüista y educadora, ponen la lupa no
sobre los axiomas y teoremas, sino sobre las vidas, a veces
increíbles, de decenas de matemáticos, reconocidos y
principiantes, y como corolario derriban la mayoría de los
mitos que los rodean. En particular, el de que los matemáticos
son diferentes del resto de la humanidad.

"Existe la creencia generalizada de que para comprender
un razonamiento abstracto complejo un investigador debe
excluir de su pensamiento las emociones -escriben-.
[Nosotros refutamos] dicha creencia. El matemático, igual
que cualquier otra persona, tiene una vida emocional que se
sostiene en el cariño recibido en la infancia y en la juventud,
y en el compañerismo y el apoyo mutuo en años
posteriores."…

Disponível em: http://www.lanacion.com.ar/1483521-formula-para-
fabricar-un-matematico. Acesso em 22 de junho de 2012.
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Questão 12

Questão 10

“…de decenas de matemáticos, reconocidos y principiantes,
y como corolario derriban la mayoría de los mitos que los
rodean”(l.28-30). La palabra destacada se refiere a

A) los mitos.
B) los matemáticos.
C) los autores del libro.
D) los principiantes.
E) las personas.

Questão 1 1

A) Democracia
B) Puente
C) Embarazada
D) Páginas
E) Cabeza

En “Una medida de tolerancia a la frustración, otra de
tendencia al comportamiento obsesivo…” (l.1- 2) la palabra
en destaque es una de las dos únicas contracciones del
español. La otra es

A) el
B) desde
C) del
D) dell
E) delo

Q

Questão 14

Marca la opción que el número 71,3 % se escribe por extenso
correctamente.

A) Setenta uno coma treis porciento.
B) Setenta y uno coma tres porciento.
C) Setenta e uno coma trés porciento.
D) Setenta y uno vírgula tres porciento.
E) Setentauno coma tres porciento.

Questão 15

La divergencia léxica es siempre un tema que  puede provocar
desde situaciones graciosas hasta serios conflictos. Observa
la frase: “…advertimos las piruetas mentales de estos "atletas
de alto rendimiento" del cerebro ” (l. 9-11). Marque la opción
correspondiente.

Questão 16

Uma comissão de 3 pessoas será escolhida entre 6
engenheiros químicos e 4 engenheiros mecânicos de uma
indústria. Assim, é correto afirmar que o número de comissões
que podem ser formadas de modo que contenha pelo menos
um engenheiro químico é igual a

A) 36
B) 92
C) 96
D) 106
E) 116

Questão 13

Para contestar las cuestiones13 y 14 fíjate en la tira cómica
de Mafalda.

De acuerdo con la tira cómica, Mafalda considera que

A) no toda la población son de seres humanos.
B) los seres humanos y la población son personas.
C) las personas que habitan la tierra no son todos seres

humanos y sí seres irracionales.
D) es diferente ser personas que hacen parte de una

estadística  y ser personas que se preocupan con
la humanidad.

E) la profesora debe pasar en porcentaje este dato para
facilitar su comprensión.

  -  

 

 

 -  

 -

Disponível em: http://revistareplicante.com/wp-content/uploads/2011/
11/Mafalda-1.jpg . Acesso em 22 de junho de 2012

Considere a circunferência de equação  x2  + y2 – 4x – 4y + 4 = 0
e o conjunto C de pontos (x,y) do plano cartesiano tais que y> 3.
Desse modo o número que expressa a medida da área interior à
circunferência e comum a C é igual a

A)

B)

C)

D)

E)
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A) 2,58
B) 2,40
C) 2,38
D) 2,20
E) 2,10

Questão 18

Considerando o polinômio P(x) = x  + 8 , no universo dos
números complexos, uma de suas raízes é

3

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 19

Questão 17

Um reservatório cúbico está totalmente cheio com 8000 L de
água.  Toda essa água foi transferida para outro tanque
cilíndrico reto de 2 m de diâmetro. Usando a aproximação
---= 3,1, é correto afirmar que a altura atingida pela água, em
metros, no tanque receptor foi igual a

 

 

-1 +
-1 -

1 +

2
 

 

π 

Dadas as matrizes:

A =

é correto afirmar que o número mais próximo do determinante
associado à matriz C é igual a

A) 0,5

B) 1

C) 1,2

D) 2

E) 2,4

B = C = (AB)  ,                               e              ,
-1



Se y = 997, então a expressão                                        tem valor

numérico igual a m . O gráfico da função f(x) = x/m corta o gráfico
da função g(x) = sen (2x) em n pontos no intervalo [0,2    ]. Desse
modo, o valor de n é igual a

A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

 

π 
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Questão 20

Uma mãe passeava com seus três filhos no parque quando foi
abordada por uma senhora:

- Que meninos lindos ! Quais as idades deles?
 A mãe respondeu, bem humorada:
- As idades deles formam uma progressão aritmética e somam

18 anos.
A senhora disse:
- Ainda não dá pra saber a idade de cada um.
- A mãe disse :
-Se subtrair 2 anos das idades do menino do meio e do mais

velho, então as três idades passam a constituir uma progressão
geométrica.

A senhora então respondeu:
- Já sei a idade de cada um deles e vou lhe dizer o produto

delas.
E cochichou a resposta no ouvido da mãe que exclamou

admirada:
- A senhora acertou !

Com base no diálogo acima, é correto afirmar que a resposta
cochichada no ouvido da mãe foi

A) 28
B) 48
C) 120
D) 162
E) 168

Questão 21

Questão 22

Leia com atenção o texto abaixo:

“Isto é algo mais que consentimento ou concórdia; é
uma unidade real de tudo isso em uma mesma pessoa,
instruída por pacto de cada homem com os demais, de
tal forma como se cada um dissesse a todos: autorizo e
transfiro a este homem ou assembleia de homens meu
direito de governar-me a mim mesmo, com a condição
de que todos vós transferireis a ele vosso direito, e
autorizareis todos seus atos da mesmo maneira.”

HOBBES, Thomas. O Leviatã. apud MARQUES, Adhemar Martins
[et. al.]. História Moderna através de textos. São Paulo: Editora

Contexto, 2005, 11º Ed., p. 61.

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos
sobre os Estados Absolutistas e os teóricos que o
legitimaram, assinale a alternativa correta:

A) De acordo com Hobbes, o poder divino justificaria
o poder dos monarcas absolutistas, pois as
premissas do contratualismo apenas
referendavam algo que já se manifestara na esfera
divina.

B)  A  Alemanha foi o maior exemplo de estado forte
e centralizado da época moderna, centralizada
administrativamente e com unidade cultural e
linguística desde o século XV.

C) Para Maquiavel, o Estado Absolutista
fundamentava-se na coesão dos interesses dos
diferentes cidadãos, mas a política deveria ser
guiada de acordo com as vontades do soberano.

D) Bodin e Bossuet, apesar de defenderem a
emanação divina do poder real, advogavam a
existência de mecanismos legais que
garantissem a destituição do monarca caso ele
descumprisse as vontades vindas do céu.

E) O Estado, para Hobbes, só seria efetivo se
conseguisse, através de uma espécie de
monopólio legal do uso da força, garantir a ordem
e a concórdia, típicas de uma civilização.

Questão 23

“Artigo 1º - Fica fundado, por tempo indeterminado,
uma Sociedade Civil, no Rio de Janeiro, ramificando-se
por todo o Brasil, tendo por título – Centro do Partido
Comunista do Brasil, mas que será chamado de Partido
Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista.

Artigo 2º - O Partido Comunista tem por fim promover
o entendimento e a ação internacional dos trabalhadores
e a organização política do proletariado em partido de
classe para a conquista do poder e consequente
transformação política e econômica da Sociedade
Capitalista em Sociedade Comunista”

Partido Comunista [SBIC], Estatutos: aprovados no Congresso
Comunista reunido no Rio de Janeiro, a 25, 26 e 27/03/1922.

APUD: Carone, Edgard. O PCB (1922-1943) – Vol. 1. São Paulo:
Difusão Europeia do Livro, 1982, p. 23.

y3 + 3y2  - 4y - 12

y2 - 4
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“No dia 25 de março de 1922, trabalhadores brasileiros
reuniram-se em Niterói. Representavam vários agrupamentos
comunistas que existiam pelo país. [...] Desejavam lutar para
transformar o Brasil e criaram um Partido para combater a opressão.
Em seu horizonte, o socialismo era a perspectiva da emancipação
humana.”

Editorial. Imprensa Popular – Jornal do Partido Comunista Brasileiro. Ano VI, nº
36, março de 2012.

Fundado em 1922, o PCB acabou de completar noventa anos de
existência. Com a perspectiva de ser o partido da classe
trabalhadora do país, esteve presente em diversos capítulos da
história política do Brasil Republicano. Sobre a sua atuação, em
diferentes conjunturas, é correto afirmar que

A)  a primeira aparição de grande destaque do partido se deu
na Coluna Prestes, uma grande marcha, ocorrida entre
1925 e 1927, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros,
levando a mensagem da Revolução Comunista.

B) em novembro de 1935, militantes comunistas e militares
insatisfeitos deflagraram uma série de levantes que
rapidamente foi debelada pelos órgãos de repressão do
governo Vargas e serviu de justificativa para uma ampliação
da escalada repressiva contra os militantes do partido.

C) com o fim da II Guerra Mundial e o esgotamento do Estado
Novo no Brasil, os comunistas, liderados por Luís Carlos
Prestes, recusaram-se a realizar qualquer tipo de
entendimento com Getúlio Vargas e exigiram sua saída
imediata do poder e a realização de eleições no país.

D) no início de 1964, ainda sob o governo de João Goulart, o
PCB era um partido em frangalhos, sem nenhum tipo de
inserção junto a trabalhadores, estudantes e camponeses.
Por isso os militares não se preocuparam, após o Golpe,
em cassar os registros da agremiação.

E) em finais da década de 1970, o PCB ainda se mantinha
como força hegemônica junto à classe trabalhadora do país,
fato comprovado pela grande dificuldade encontrada pelos
militantes do Novo Sindicalismo em formar a Central Única
dos Trabalhadores (CUT) e fundar o Partido dos
Trabalhadores (PT).

Questão 24

“Após o Golpe de 1964, os artistas não tardaram a organizar
protestos contra a ditadura em seus espetáculos. Ainda mais
porque os setores populares foram duramente reprimidos e suas
organizações praticamente inviabilizadas, restando condições
melhores de organização política especialmente nas camadas
médias intelectualizadas, por exemplo, entre estudantes,
profissionais liberais e artistas.”

RIDENTI, Marcelo. “Cultura e Política: os anos 1960-1970 e sua herança”. In:
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília Almeida Neves (Orgs.). O Brasil

Republicano – vol. 4 – Regime Militar e movimentos sociais em fins do século
XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 3ª Ed., 2009, p. 143.

De acordo com a leitura do fragmento anterior e com
seu conhecimento acerca da ditadura militar brasileira
(1964-1985) e as formas de oposição que ela enfrentou,
assinale a alternativa correta:

A) Após o Golpe de 1964, os militares perderam
seu prestígio e todos os setores da sociedade
brasileira passaram a fazer oposição ao regime.

B) A Jovem Guarda foi a expressão musical
militante mais avançada na oposição aos
militares o que alçou Roberto Carlos e Erasmo
Carlos à condição de grandes críticos à ditadura.

C) No âmbito cultural, os esportes ficaram alheios
aos debates políticos e tanto os militares quanto
as esquerdas organizadas disseram que todos
deveriam torcer pela seleção brasileira na Copa
de 1970 a despeito de suas divergências
políticas.

D) Os festivais musicais tornaram-se um espaço
para a divulgação de ideias contrárias à ditadura,
pois além de contar com a participação de
artistas engajados nos principais debates
políticos do país contavam com o grande alcance
da televisão que já aparecia como um importante
meio de comunicação de massas.

E) A opção pela resistência armada foi rapidamente
entendida pelas esquerdas como o único
caminho para enfrentar a ditadura, pois os
militantes de esquerda rapidamente observaram
que o sucesso do caminho revolucionário cubano
poderia ser aplicado em toda a América Latina.

Questão 25

“O Dois de Julho comemorava o fim de dezoito
meses de conflitos entre baianos e portugueses em
Salvador. Na madrugada de 2 de julho de 1823, as tropas
lusas abandonaram Salvador por mar, deixando os
patriotas esfarrapados ocuparem pacificamente a
cidade. Durante o ano e meio, entre fevereiro de 1822,
quando os patriotas foram derrotados pelas tropas
portuguesas durante três dias de lutas nas ruas da
cidade, e julho de 1823, houve uma grande mobilização
popular, contraste importante com os acontecimentos
contemporâneos no Rio de Janeiro, onde Pedro I efetuou
uma ruptura relativamente pacífica com Lisboa.”

KRAAY, Hendrik. “Entre o Brasil e a Bahia: as comemorações do
dois de julho em Salvador, século XIX”. In: Afro-Ásia. nº 23, 1999, p.

48.

Todos os anos, no dia 2 de julho, os baianos comemoram
a expulsão das tropas portuguesas do seu território,
um dos capítulos da história da Independência do Brasil.
Sobre esse evento e os seus desdobramentos na Bahia,
é correto afirmar que

A) com o desembarque da família real lusitana no
Brasil, em 1808, ficou evidente a intenção da
corte em pôr fim à dominação colonial, devido à
influência das ideias iluministas que
transformaram D. João VI em um déspota
esclarecido.
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B) as lutas pela Independência do Brasil em terras
baianas colocaram em oposição os portugueses, que
se mantiveram em Salvador durante o conflito, e os
brasileiros, que a partir do Recôncavo atacaram a
capital com vistas a garantir a retirada das tropas
comandadas por Madeira de Mello.

C) não houve por parte de D. Pedro nenhum tipo de
auxílio às regiões que permaneciam em luta com os
portugueses, a exemplo da Bahia, Grão-Pará e
Maranhão.

D) a Revolução Liberal do Porto e a consequente
convocação das Cortes portuguesas reacenderam as
rivalidades entre portugueses e brasileiros que
discordavam, especialmente, no que dizia respeito à
forma que Portugal deveria se posicionar na política
externa europeia após a derrota das tropas
napoleônicas.

E) as lutas no território baiano não empolgaram as
camadas populares e a população escrava, pois
estas rapidamente entenderam que a luta pela
independência não alteraria sua condição de
subalternidade.

Questão 26

Leia o texto abaixo com atenção:

“Foi a partir de 1966 que os Beatles começaram a fazer
sucesso ao som de um instrumento hindu, a cítara, aliado à
guitarra elétrica. Nessa década a música adquiriu dimensões
planetárias e enterrou o velho conceito de “som musical”: a
década se apropriou de todas as manifestações sonoras. E
exprimia o novo mundo que se impunha, com ramos
americanos, japoneses, africanos e indianos cruzando-se,
interpondo-se no panorama da história contemporânea. A
“mancha branca” que tanto ameaçara os continentes
asiáticos e africanos parecia perder a força em contato com
a sombra amarela e preta que, de forma revolucionária, tomava
conta da Terra, tentando mudar o mundo”.

CANÊDO, Letícia Bicalho. A Descolonização da Ásia e da África , 11º
ed. rev. e amp. São Paulo, Atual, 1994, p. 40.

Sobre os diversos movimentos sociais e políticos ocorridos
na década de 1960 no contexto da guerra fria podemos
afirmar que

A) após a Segunda Guerra Mundial, o processo de
descolonização da África e da Ásia acelerou-se,
dentre outros motivos, pela intervenção dos EUA e
da União Soviética que mobilizaram as elites
coloniais, fornecendo instrução e armas, a exemplo
do Vietnã.

B) na década de 1960, eclodiram movimentos na África,
Ásia e América Latina contra a dominação colonial e
os regimes militares ditatoriais, enquanto os EUA e
a África do Sul vivenciavam um explosivo conflito
racial, no qual negros lutavam contra a segregação e
por igualdade de oportunidades.

C) nos anos de 1960, a música refletiu as crises e embates
vivenciados pela sociedade Ocidental, em especial o
rock’n’roll, que teve no Festival de Woodstock uma
crítica à sociedade de consumo, ao racismo, ao
surgimento de países independentes na África e à
Guerra no Vietnã.

D) a guerra fria influenciou diretamente os movimentos
sociais e culturais na década de 1960, pondo em lados
opostos hippies comunistas e roqueiros simpatizantes
dos EUA e da cultura capitalista.

E) a guerra civil iniciada em Angola logo após o
reconhecimento português da independência do país
foi ocasionada pelas disputas entre EUA e União
Soviética pelo controle das reservas de petróleo e minas
de diamantes angolanas.

Questão 27

“Desde o início do século XIX, o tráfico africano de escravos
vinha sofrendo forte pressão para ser abolido. Externamente,
a Inglaterra era o país que tinha posição mais agressiva contra
o tráfico, isto depois de ter-se beneficiado enormemente dele.”

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de e FRAGA FILHO, Walter. Uma história
do negro no Brasil. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília:

Fundação Cultural Palmares, 2006, p. 58.

“Não bastava aos vasos do tráfico escapar aos cruzadores
britânicos na costa da África; era preciso também evitá-los
na sua chegada em águas do Brasil e operar o desembarque
dos escravos em lugar discreto, longe das vistas do cônsul
britânico, que não deixava de chamar atenção do governador
da província sobre os fatos que lhe pareciam constituir uma
infração aos tratados e convenções contra o tráfico”.

VERGER, Pierre, Fluxo e refluxo: do tráfico de escravos entre o golfo
do Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos XVII ao XIX. São

Paulo, Corrupio, 1987, p. 428.

Em relação ao processo de abolição do tráfico de africanos é
correto afirmar que

A) iniciou-se com a vinda da família real e pressão britânica
para a supressão do comércio negreiro ao norte da
linha do Equador a partir de 1815, o que levou os
traficantes baianos a se voltarem somente para os
portos angolanos.

B) o governo brasileiro para ter sua independência
reconhecida pela Grã-Bretanha, além de ratificar os
acordos de comércio de navegação assinados por D.
João VI, comprometeu-se com a abolição do tráfico
de africanos para o país e, a partir de então, empenhou-
se arduamente para pôr fim ao infame comércio.

C) o Bill Aberdeen, promulgado pelo parlamento inglês
em 1845, intensificou a ação britânica de combate ao
tráfico. Este passou a ser considerado crime de
pirataria e o governo britânico autorizou seus
cruzadores a invadirem quaisquer portos na África ou
na costa brasileira na perseguição aos navios negreiros.
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D) o governo brasileiro se manifestou definitivamente pelo
fim do tráfico em 1850, com a lei Eusébio de Queirós,
após sérias ameaças do cônsul britânico que pretendia
destituir D. Pedro II do cargo de imperador e entregá-
lo à rainha Vitória.

E) a lei de 1831, conhecida como lei para inglês ver, que
proibia o comércio de africanos no Brasil somente
incentivou os traficantes a ampliarem a aquisição de
escravos na costa africana, tendo em vista que eles
davam como certa a abolição do tráfico e da escravidão
em poucos anos.

Questão 28

Os ventos revolucionários que sopravam da França a partir
de 1789 causaram estragos no sistema colonial existente
nas Américas e no antigo regime reinante nas metrópoles
europeias. A própria França foi a primeira a penar. São
Domingos, a sua mais rica colônia e a mais lucrativa de todo
o Caribe, ecoou seus gritos de “liberdade, igualdade e
fraternidade” sobre aproximadamente 500 mil escravizados
que quebraram correntes e puseram termo ao regime
escravista na ilha. De 1791 a 1804, um turbilhão revolucionário
varreu o Caribe e o pesadelo de uma rebelião escrava
continuou perturbando o sono de proprietários de escravos
de toda a América durante anos. O fim da escravidão marcava
o nascimento de um novo país que tinha como principal desafio
reinventar a liberdade para milhares de africanos e seus
descendentes no Novo Mundo.

Sobre a Revolução Francesa e sua interrelação com a
independência do Haiti podemos afirmar que

A) a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
reconhecia o direito de todos à liberdade, à
propriedade, à igualdade jurídica e a resistir à tirania
e à opressão, o que desagradou aos proprietários de
escravos de São Domingos, que viam no texto a
abolição da escravidão na ilha.

B) os proprietários de escravos de São Domingos viram
na Revolução Francesa uma oportunidade de se livrar
das amarras do exclusivismo metropolitano. No
entanto, não concordavam que mulatos livres
participassem do mundo político. Em resposta, estes
incitaram a revolta dos escravos no Haiti.

C) Toussaint Louverture e Jean-Jaques Dessalines foram
os principais líderes da revolução haitiana, lutaram
pelo fim da escravidão, apoiavam os jacobinos contra
os girondinos e, por isso, defendiam a manutenção
da ilha como possessão francesa.

D) a revolução de São Domingos iniciou-se com uma
rebelião escrava, em 1791, em apoio aos jacobinos
na Convenção francesa, que tinha como principal
objetivo frear a contrarrevolução e estender os Direitos
do Homem e do Cidadão aos escravizados do Haiti.

E) a independência do Haiti é emblemática por ter sido
um único caso das Américas em que uma revolta
escrava conseguiu pôr fim à escravidão e obter a
autonomia política frente à metrópole.

Questão 29

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/
aulas/7838/imagens/paleontlogo3.jpg Acesso em 13  de juho de 2012.

A charge acima nos remete à reflexão da evolução e
dinâmica terrestre, ao longo do tempo geológico, a partir da
datação relativa dos fósseis nas rochas litosféricas. Nessa
perspectiva, Salgado-Labouriau (1994, p.9) analisa que:

 “Nesse planeta em evolução, as diferentes espécies do
registro fóssil das rochas foram sendo substituídas por outras,
cada espécie descendendo de um ancestral mais antigo
numa longuíssima sucessão. A velocidade de evolução e de
extinção de cada espécie variou durante o tempo geológico
e a evolução foi e é irreversível (...)”

SALGADO – LABOURIAU, Mária L. História Ecológica da Terra. São
Paulo:Edgard Blucher, 1994.

A partir dos conhecimentos gerais sobre a evolução e a
dinâmica terrestre, ao longo do tempo geológico, analise as
alternativas que seguem:

I. O princípio científico do catastrofismo analisa a
dinâmica terrestre a partir dos efeitos das catástrofes naturais,
considerando que o geossistema se formou ao longo do tempo
geológico e que a dinâmica no presente se repete nas
mesmas condições ambientais do passado.

II. O processo de superposição das rochas é um
importante indicador do tempo geológico, sendo que cada
camada rochosa se superpõe de forma cronológica à anterior
e sem variações nas suas estratificações, ainda que tenha
sofrido metamorfismo pelo tectonismo.

III. A dinâmica do geosistema é definida na escala do
tempo geológico a partir da permanente troca de energia e
matéria entre as camadas terrestres, tendo o magma como
principal fonte de energia e calor (energia geotérmica).

IV. A datação relativa por fósseis reflete a complexidade
de interrelação de fatores bióticos e abióticos nas diversas
condições ambientais, sendo utilizada como critério de
divisão da escala do Tempo Geológico em Eras, Períodos e
Épocas.

V. O período Quaternário da era cenozoica se
particulariza na evolução geológica pela ocorrência das
glaciações e interglaciações, com repercussões na elevação
do nível do mar e na distribuição da biota na superfície
terrestre.

Estão corretas as alternativas

A) I e II
B) I e III
C) III e IV
D) III e V
E) IV e V
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Questão 30

Temperatura da Terra pode subir 4ºC em apenas 50 anos,
diz estudo.

O estudo do Painel Intergovernamental sobre a
Mudança Climática (IPCC) sobre as variações na
temperatura da superfície da Terra, nos últimos 1.000 anos,
torna evidente o aumento térmico crescente no século XX,
em especial, a partir da década de 1950, momento histórico
que marca a hegemonia capitalista no espaço geográfico
mundial (figura 1). Utilizando novos dados a partir de
análises sobre o ciclo do carbono e de observações
atualizadas de emissões de países emergentes, como
China e Índia, as conclusões do estudo do Centro Hadley,
na Inglaterra, não apenas reforçam a possibilidade do pior
cenário do IPCC como reduzem pela metade o tempo
disponível para ação (figura 2). O estudo alerta ainda que,
em um cenário de emissões altas, a previsão de aumento
de 4º C pode ser “adiantada em 10 anos, ou até 20 anos
em casos extremos”.

Disponível em: http://eco4u.blogspot.com.br/2009/10/temperatura-
da-terra-pode-subir-4c-em.html.  Acesso em 13 de julho de 2012.

Disponível em: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/bacias-
hidrograficas/bacia-hidrografica.php. Acesso em 13 de julho de 2012.

                           Figura 1

http://1.bp.blogspot.com/_OXFSVc_yzVw/StS5LCWqUvI/
AAAAAAAAAgk/PP3PohuE1yY/s400/

2144311_temperaturamilanos.gif

                         Figura 2

http://4.bp.blogspot.com/_OXFSVc_yzVw/StS5RDkJ5xI/
AAAAAAAAAgs/rEt2W3nV44c/s400/

2143942_temperaturasuperficie.gif

Nessa perspectiva, é correto afirmar que

A) o albedo é definido através da relação entre a
quantidade de radiação solar recebida e refletida
pela superfície terrestre. Em geral, o aumento do
albedo é proporcional à latitude, sendo
identificados os maiores percentuais nas zonas
polares cobertas por neve branca e limpa.

B) a hipótese científica do aquecimento global
antropogênico que é defendida pelos cientistas
do IPCC considera que o aumento da
concentração do dióxido de carbono na atmosfera
é uma consequência da elevação da temperatura
terrestre na atual fase interglacial de derretimento
progressivo das geleiras.

C) o  dióxido de carbono é o gás estufa que apresenta
o maior potencial de aquecimento da temperatura
global . Assim justifica-se a criação de
mecanismos de desenvolvimento limpo pela
Organização das Nações Unidas (ONU), a
exemplo do mercado do crédito de carbono que
visa garantir a redução certificada de suas
emissões na atmosfera terrestre.

D) o metano também é considerado um gás estufa.
Contudo, considerando que a sua emissão é
natural e restrita  às erupções vulcânicas do
tectonismo global, o seu percentual de
concentração na atmosfera tem se mantido
constante ao longo do tempo geológico.

E) a gestão da política ambiental internacional
executada pela ONU a partir da criação de marcos
regulatórios  de controle do aquecimento global
antropogênico, vem sendo cumprida  pelos
Estados  nacionais com vistas à promoção do
desenvolvimento sustentável no século XXI.
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O Brasil se destaca mundialmente pela sua riqueza hídrica.
Estima-se que cerca de 12 % de toda água potável disponível no
mundo esteja nas fronteiras do território nacional, conformando as
regiões hidrográficas brasileiras e os aquíferos. No entanto, mais
de 80% desta disponibilidade está concentrada na região hidrográfica
da Amazônia. Conclui-se assim que “a água no Brasil é abundante
e mal distribuída”.

No que se refere à distribuição e ao uso dos recursos hídricos no
espaço geográfico brasileiro, é correto afirmar que

I. as condições morfoclimáticas do planalto meridional e do
clima equatorial definem a elevada disponibilidade hídrica superficial
na região hidrográfica da Amazônia, com vazão e escoamento
favoráveis ao transporte fluvial.

II. o armazenamento hídrico por reservatórios artificiais vem
sendo crescente no Brasil com destaque para a  região hidrográfica
do Tocantins-Araguaia pelo volume armazenado em reservatórios
de grande porte do setor elétrico, a exemplo da Usina de Itaipu.

III. a expansão da agricultura irrigada na região hidrográfica do
São Francisco vem intensificando a problemática do déficit hídrico
regional, uma vez que a maior demanda por água é para fins de
irrigação por aspersão, como o caso dos pivôs centrais em Petrolina
e Juazeiro.

IV. o Aquífero Alter do Chão, recentemente descoberto pelos
geólogos na região hidrográfica Amazônica,  apresenta a maior
zona saturada de água no subsolo terrestre do mundo o que tende
a reafirmar a geopolítica dos recursos hídricos  no território nacional.

V. o crescimento de grandes centros urbanos, como São Paulo,
Curitiba e Campinas, em rios de cabeceira, tem gerado uma grande
pressão sobre os recursos hídricos com diminuição da
disponibilidade de água devido à contaminação por efluentes
domésticos, industriais e drenagem urbana.

Estão corretas as alternativas

A) I, II e III
B) I, II e IV
C) II, III e IV
D) III, IV e V
E) II, IV e V

Questão 32

O Brasil conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo de
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Um clima de otimismo e
euforia cerca o país. Esse clima, no entanto, esconde um processo
que ocorre internamente desde pelo menos o início da década de
1990, a chamada “desindustrialização”. A partir da análise do gráfico
e dos conhecimentos sobre o processo da industrialização no
Brasil e no mundo, analise as alternativas que seguem.

I. A atual organização do espaço industrial brasileiro
se evidencia enquanto uma instância social do
processo de internacionalização da economia na fase
monopolista do modo de produção capitalista que é
comandada pelas intervenções territoriais dos estados
nacionais.

II. A diminuição do valor adicionado da indústria no
Produto Interno Bruto (PIB) vem acompanhada da queda
na participação do emprego total, seguida da
flexibilização das relações sociais trabalhistas que se
expressa atualmente através da terceirização  do
contrato social do trabalho.

III. A ampliação dos mercados internacionais
estimulou o crescimento e a diversificação da
industrialização brasileira, ao mesmo tempo em que
houve um processo de intensificação da divisão territorial
do trabalho pela tecnificação da produção que vem
favorecendo a concentração espacial da indústria no
sudeste brasileiro.

Disponível em: http://profalexandrealmeida.files.wordpress.com/
2012/03/120688641.gif?w=640. Acesso em 13 de julho de

2012.

IV. A guerra fiscal que se deflagra entre os
municípios na oferta de vantagens competitivas à
territorialização das multinacionais no espaço brasileiro
vem possibilitando a descentralização espacial da
indústria e, consequentemente, o desenvolvimento local
com a superação das fragmentações e hierarquizações
regionais.

V. Os avanços das tecnologias energéticas
possibilitaram uma maior fluidez espacial do capital
internacional que vem impulsionando profundas
transformações nos territórios e nas paisagens
geográficas, sendo assim reescrita a geografia das
indústrias no mundo e no Brasil.

Estão corretas as alternativas

A) I, II e III
B) I, II e V
C) II, III e IV
D) II, IV e V
E) III, IV e V
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Questão 33

Adaptado de http://www.ecodebate.com.br/foto/energia.jpg Acesso em: 03 de julho de 2012.

Ao analisar o gráfico da matriz energética brasileira, percebe-se que, nos últimos tempos, o Estado vem direcionado a sua
política energética para utilização de fontes renováveis de energia com vistas a atingir a autossuficiência energética. Sobre a
matriz energética brasileira e sua dimensão geopolítica, é correto afirmar que

I. o desenvolvimento das tecnologias alternativas para obtenção de energia renovável torna-se uma exigência para colocar
as economias mundiais a salvo de futuras crises energéticas (como a crise do petróleo na década de 1970). No entanto,
observa-se o aumento dos efeitos poluidores da queima dos combustíveis fósseis (petróleo e cana-de-açúcar) para o
abastecimento da frota nacional de veículos automotivos.

II. a inovação tecnológica vem possibilitando o amplo desenvolvimento do setor de energia eólica no Brasil, com
competitividade e eficiência energética, sendo esse setor favorecido pela localização geográfica na zona de convergência
intertropical dos ventos alísios, assim como pela concentração espacial dos grandes centros urbanos na faixa litorânea do
oceano atlântico.

III. a tecnologia de fabricação dos biocombustíveis está em desenvolvimento avançado no Brasil, possibilitando a produção
e comercialização em larga escala de combustível orgânico pela Petrobras. No entanto, o uso de grãos para a produção do
biodiesel impõe a necessidade de expansão das fronteiras agrícolas o que repercute no avanço do desmatamento das reservas
florestais, assim como no aumento do preço dos alimentos.

IV. a adesão do Brasil ao Programa de Combate aos Resíduos Radioativos da ONU, criado após o acidente nuclear na
Usina de Fukushima no Japão, em 2011, ocasionou a desativação dos reatores nucleares das usinas brasileiras de Angra I e
Angra II, instaladas na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.

V. o desenvolvimento da técnica e da ciência e as mudanças na conjuntura econômica internacional intensificaram a
corrida dos países desenvolvidos pela procura por novas fontes de energia contrapondo lógicas antagônicas de apropriação da
natureza que definem tensões e conflitos geopolíticos na contemporaneidade.

Estão corretas as alternativas
A) I e III
B) I e IV
C) I e V
D) I, II e III
E) I, IV e V
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Petróleo e derivados

Outras renováveis
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para o Brasil, 2,44 trilhões de dólares (mesmo
considerada uma redução da projeção de crescimento
de 3,5% para 3%) e o do recém-ultrapassado Reino
Unido, 2,41 trilhões (com crescimento de 0,7%) é de
1,2%, diferença que pode facilmente triplicar ou se inverter
num só dia de oscilação cambial.Ainda assim, é de se
notar que a dimensão da economia brasileira tenha
ultrapassado ou esteja para ultrapassar aquela que foi a
maior potência econômica do Ocidente – ou
considerando-se seu enorme império colonial, de todo o
mundo – de meados do século XIX até a I Guerra Mundial.

Segundo The World Economy, obra de Angus
Maddison, em 1820, o PIB britânico (sem as colônias)
era 12,4 vezes maior que o do Brasil; em 1870, era 14,3
vezes maior; em 1913, 11,7 vezes maior. Em 1992
(segundo a OCDE), essa relação tinha caído para 2,6 e
em 1995, com o câmbio semicongelado pelo Plano Real,
para 1,5, mas o colapso da malfadada políticas cambiais
de Gustavo Franco e Chico Lopes a fez voltar a subir
para 2,62 em 1999 e 3,35 em 2003. Desde então, a
relação caiu continuamente: 2,04 em 2007, 1,61 em
2008, 1,36 em 2009 (ano em que o PIB do Brasil
ultrapassou os do Canadá e Espanha e se tornou o oitavo
do mundo), 1,07 em 2010 (quando ultrapassou a Itália) e
0,99 agora.

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-
sexta-economia-do-mundo/

Acesso em 09 de novembro de 2011

A partir da leitura do texto e análise da conjuntura
socioeconômica do Brasil, assinale a alternativa correta:

A) O acelerado crescimento da economia brasileira
foi impulsionado pela intensificação do setor
produtivo e pelo aumento do emprego da classe
trabalhadora na indústria automobilística e da
construção civil, o que vem possibilitando uma
distribuição mais justa da renda nacional.

B) O aumento do poder de consumo da classe D
vem possibilitando o combate da pobreza e da
desigualdade social no território nacional, com o
proporcional crescimento do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e do Produto
Interno Bruto brasileiro (PIB).

C) O atual paradoxo entre o ritmo do crescimento
econômico e do desenvolvimento social evidencia
a inserção subordinada do Brasil no capitalismo
monopolista, historicamente alicerçada na
geração de divisas pelo superávit primário da
balança comercial.

Os meios de comunicação passaram semanas centrando
sua atenção na Tunísia e no Egito. As insurreições populares
que se desenvolveram após o sacrifício do jovem tunisiano
Mohamed Bouazizi, terminaram em poucos dias com a ditadura
de Bem Ali e na sequência, como peças enfileiradas de dominó,
com a “presidência” de Hosni Mubarack. Abriram-se processos
democráticos em ambos os países. Manifestantes também saem
às ruas árabes na Líbia, Iêmen, Argélia, Jordânia, Bahrain e Omã.
Em todos esses processos, as novas tecnologias jogam um papel
chave primordial — em especial, as redes sociais (...)

Disponível em: http://www.outraspalavras.net/2011/03/01/castells-sobre-
internet-e-insurreicao-e-so-o-comeco/ Acesso em 13 de julho de 2012.

Sobre a relação da técnica e da sociedade no espaço globalizado,
configurando redes sociais de comunicação e ação política, analise
as afirmativas que seguem:

I.  A transformação das tecnologias de comunicação cria novas
possibilidades para a auto-organização e a automobilização da
sociedade que se esbarram na censura e repressão impostas
pelo Estado, ficando restritas às fronteiras dos territórios nacionais.

II. A internet definiu uma nova morfologia da sociedade
organizada em rede, suprimindo o tempo social, extinguindo as
fronteiras territoriais e assim, homogeneizando a produção do
espaço geográfico na escala global

III. O meio técnico-científico-informacional é uma concretude
do período histórico presente reafirmando a hierarquização do
espaço geográfico na globalização, em suas múltiplas escalas e
dimensões geográficas.

IV. A aceleração contemporânea no tempo-espaço impôs
novos ritmos na realização das ações e propagação das ideias
que tornam efêmera a ação política através das redes sociais,
sendo mantida a hegemonia capitalista através de Estados
nacionais autoritários e conservadores.

V. A nova economia está organizada em torno de redes globais
de capital, gerenciamento e informação nos quais os processos
de transformação social ultrapassam a esfera das relações sociais
e técnicas de produção, afetando de forma profunda a cultura e o
poder no território.

Estão corretas as alternativas:

A) I e II
B) III e V
C) III e IV
D) I, III e V
E) I, IV e V

Questão 35

Questão 34

Brasil: sexta economia do mundo.

Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU),
empresa de consultoria e pesquisa ligada à revista The
Economist, o Brasil já se tornou, neste ano de 2011, a
sexta maior economia do mundo, ou seja, o sexto maior
produto interno bruto medido em dólares à taxa de câmbio
corrente.

Como o câmbio tem sofrido flutuações bruscas, quem
acha que é o caso de estourar um champanhe deveria
esperar pelo fim do ano, quando se poderão fazer as
contas com precisão: a diferença entre o PIB estimado

D) O Estado desempenha um papel estratégico no
crescimento da economia brasileira através da política de
redução das taxas de juros, aspecto este que favoreceu o
pagamento da dívida pública e a consequente
transformação do Brasil em credor do Fundo Monetário
Internacional (FMI).

E) A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
vem transformando a indústria automobilística no        “carro
chefe” do crescimento da economia brasileira, com o
fortalecimento do capital nacional na cadeia produtiva e
aumento do poder de consumo da classe dos
trabalhadores.
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A) 0,20 s.
B) 0,80 s.
C) 1,50 s.
D) 2,00 s.
E) 2,25 s.

Questão 37

É uma curiosidade de todos saber se há ou não vida em
outros planetas, e a resposta a isso é muito simples: não
se sabe. Recentemente pesquisadores europeus
descobriram, fora do Sistema Solar, na Constelação de
Libra orbitando uma pequena estrela conhecida como
Gliese 581, um planeta com temperaturas muito
semelhante às da Terra. Embora seja o menor já
encontrado fora da nossa galáxia, o novo planeta possui
massa cinco vezes maior que a Terra e um raio de 1,5 o
raio terrestre. Sendo a aceleração da gravidade na
superfície da Terra, aproximadamente, igual a 10m/s², na
superfície daquele planeta ela vale

A) 5 m/s².
B) 11 m/s².
C) 16 m/s².
D) 22 m/s².
E) 25 m/s².

Questão 38

O KERS é a sigla de Kinetic Energy Recovering System
(sistema de recuperação de energia cinética). Apesar de
ser chamado de sistema, o KERS é na verdade um
conceito. Diferentes sistemas podem ser usados para
cumprir o objetivo do KERS, que é acumular energia
gerada nas frenagens - que seria desperdiçada - para ser
usada quando o carro precisa acelerar. O sistema foi
incluído na Fórmula 1 desde 2009, inicialmente como
opcional. Foi banido, mas voltou desde a temporada de
2011. A potência fornecida pelo KERS representa cerca
de 10% da potência máxima de um motor de carro de
fórmula 1 onde é utilizado em ultrapassagens. Pelo
regulamento, a cada volta o KERS poderá liberar no
máximo 400 kJ. Na prática, significa que o piloto terá 6,7
segundos para utilizar toda a energia extra.Com base nos
dados informados e sabendo que 1cv = 735W, podemos
dizer que o veículo pode contar com uma potência adicional
de aproximadamente

Precisamos de energia para manter nosso corpo funcionando,
inclusive para conservar a temperatura interna e para realizar
tarefas como caminhar, correr e pensar.Tal energia é obtida a
partir do consumo de alimentos. Em nossas refeições, se
ingerirmos mais calorias do que consumimos, ganharemos peso.
Um consumo em excesso de 250 kcal por dia corresponde a,
aproximadamente, um ganho de 1kg por mês. Considerando
que um mês tem 30 dias, e que o calor específico da água seja
1 cal/g.ºC,  podemos afirmar que toda essa energia mensal
acumulada daria para aquecer em 75 º C um tanque de água de
aproximadamente

Questão 40

Nas aulas de física, André aprendeu que um determinado tipo
de espelho esférico produz  imagens ampliadas de outros corpos.
A partir daí, ele utilizou tal objeto para fazer a sua barba.
Colocando-se a 10 cm do espelho e sabendo que o mesmo tem
um raio de curvatura de 40 cm, podemos afirmar que o tipo  de
espelho utilizado, bem como  a ampliação da imagem foram,
respectivamente

Questão 41

Uma das especificações mais importantes de uma bateria de
automóvel é o ampere-hora (Ah), uma unidade prática que permite
ao consumidor fazer uma avaliação prévia da durabilidade da
bateria. Em condições ideais, uma bateria de 50 Ah funciona
durante 1 h quando percorrida por uma corrente elétrica de
intensidade 50 A, ou durante 25 h, se a intensidade da corrente
for 2 A. Tendo em vista essas considerações, pode-se afirmar
que o ampere-hora mede a

A) potência útil fornecida pela bateria.
B) potência total consumida pela bateria.
C) força eletromotriz da bateria.
D) energia potencial elétrica fornecida pela bateria.
E) quantidade de carga elétrica fornecida pela bateria.

Questão 39

A) 10 litros.
B) 100 litros.
C) 1000 litros.
D) 10000 litros.
E) 100000 litros.

A) côncavo; 1,5 vezes.
B) côncavo; 2,0 vezes.
C) côncavo; 2,5 vezes.
D) convexo; 1,5 vezes.
E) convexo; 2,0 vezes.

O mais alto dos atletas da seleção brasileira de vôlei, na
atualidade, atende pelo sugestivo nome de Rodrigão. Ele
possui nada menos que 2,05 metros de altura. Pulando
e levantando o braço, sua mão chega a 3,2 metros do
solo. Em uma “largadinha” executada por Rodrigão –
jogada  na rede  em que o atleta abandona a bola no
ponto mais alto de sua trajetória – o tempo que os
jogadores do time adversário terão antes que a bola atinja
o chão é de, aproximadamente

A) 42 cv.
B) 64 cv.
C) 81 cv.
D) 110 cv.
E) 152 cv.

Questão 36
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O princípio de funcionamento dos detectores de metais
utilizados em verificações de segurança é baseado na lei de
indução de Faraday. A força eletromotriz induzida por um
fluxo de campo magnético variável através de uma espira
gera uma corrente. Observe a figura de um ímã natural que
está próximo a um anel condutor e considere as seguintes
proposições

 

Norte  

Sul 

Anel Condutor 

I. Se existir movimento relativo entre eles, haverá variação
do fluxo magnético através do anel e corrente induzida.

II. Se não houver movimento relativo entre eles, existirá
fluxo magnético através do anel, mas não corrente induzida.

III. O sentido da corrente induzida depende da
aproximação ou afastamento do ímã em relação ao anel.

Estão corretas

A)  todas
B)  somente III
C)  somente I e II
D)  somente I e III
E)  somente II e III

Questão 43

Questão 42

"O que mais impressiona desta altitude é que vemos as
cores da paisagem. Há uma pincelada vívida e familiar de um
amarelo sulfuroso - o enxofre diabólico de outrora. Seu vizinho,
o selênio, varia, como se acompanhasse as estações, do
cinza metálico em uma forma ao vermelho-rubi em outra.
Como pode uma mesma substância assumir matizes tão
diferentes? A este respeito o selênio não está sozinho. O
elemento comum carbono também apresenta uma variedade
notável: sua forma mais familiar é o negro-fuligem, mas ele
pode transformar-se em diamante cintilante, grafite cinza
metálico e no marrom alaranjado de uma forma cristalina
recentemente descoberta chamada fulerita."

ATKINS, P.W. O reino periódico: uma jornada à terra dos elementos
químicos. Tradução de Alexandre Tort. Rio de Janeiro: Rocco, 1996,

p.13.

A descrição feita no texto refere-se à variedade de formas
com que os elementos, nesse caso os que estão dispostos
em regiões próximas na Tabela Periódica, podem apresentar-
se na natureza. Sobre a propriedade dos elementos químicos,
descrita no texto é correto afirmar que

A) o selênio, nas duas formas descritas, apresenta
distribuições eletrônicas diferentes no estado
fundamental, e isso explica a diversificação de cores.

B) o diamante e o grafite apresentam em comum uma
excelente condutividade elétrica decorrente do arranjo
espacial dos átomos de carbono em suas estruturas.

C) as fuleritas são conhecidas atualmente como
fulerenos, compostos formados por moléculas
consideradas aromáticas e de estrutura similar a de
uma bola de futebol.

D) os alótropos do selênio apresentam igualmente
arranjos espaciais e ligações químicas entre os
átomos.

E) o selênio e o carbono são os únicos elementos
químicos com variedade de formas alotrópicas de
ocorrência natural.

Questão 44

"Mais impressionantes de todos são os halogênios, uma
família muito unida de regiões que inclui o lago vermelho de
bromo. Desta altura vemos a gradação de suas cores, do
flúor quase incolor no norte longínquo, passando pelo cloro
amarelo esverdeado até o bromo avermelhado vizinho. Ao sul
do bromo está o resplandecente iodo negro-púrpura, brilhando
próximo à faixa costeira meridional."

ATKINS, P.W. O reino periódico: uma jornada à terra dos elementos
químicos. Tradução de Alexandre Tort. Rio de Janeiro: Rocco, 1996,

p.14.

Sabe-se que há dependência entre a variação no número
atômico, o raio atômico e muitas propriedades dos
elementos químicos e das substâncias formadas a partir
desses. Levando em conta a disposição dos halogênios
na Tabela Periódica de acordo com seus números
atômicos, as propriedades desses elementos químicos
e as de seus compostos, pode-se afirmar corretamente
que

A) formam ácidos do tipo HX, considerando X = Cl,  Br
ou I, com alto grau de ionização em água.

B) as forças intermoleculares entre moléculas do Cl
2
 são

mais intensas que entre as moléculas do Br
2
.

C) o flúor, por ser um átomo mais eletronegativo que o
iodo, forma um ácido HX, sendo (X= F ou I), mais
ionizado em água.

D) o comprimento da ligação entre hidrogênio e halogênio
aumenta com o aumento da eletronegatividade do
halogênio.

E) o estado físico em que se encontram naturalmente
os compostos F

2
, Cl

2
, Br

2
 e I

2
 independe das

interações entre as moléculas em cada composto.
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Questão 47

O ar atmosférico contém aproximadamente 78% de N
2
 e

21% de O
2
, em volume. Sua composição química e

percentual pode modificar-se de acordo com o local e outras
variáveis como produção de poluentes gasosos, entretanto
essas proporções de nitrogênio e oxigênio, geralmente,
oscilam em torno dos valores percentuais citados.
Considerando 100 L de uma mistura gasosa, com a mesma
composição do ar atmosférico descrito, e densidade igual a
1,2 Kg/m3 (0,0012 g/cm3) a 20º C, pode-se afirmar que

A) o volume de 100 L da mistura gasosa é suficiente
para a queima total de 200 g de CH

4
 (s), considerando

a combustão completa do combustível.
B) em 100 L da mistura gasosa está contida uma

quantidade de matéria de oxigênio maior que 1 mol.
C) a combustão completa de 200 g de metano consome

um volume aproximado de 560 L de oxigênio.
D) a pressão parcial exercida pelo nitrogênio na mistura

gasosa é menor que a pressão parcial do oxigênio.
E) a massa de oxigênio contida em 100 L da mistura

gasosa é maior que a massa de oxigênio necessária
para a queima completa de 200 g de metano.

Questão 45

Questão 46

"Thomas Graham (1805-1869), escocês de Glasgow,
químico contra a vontade do pai e por isso deserdado,
sustentou seus estudos escrevendo e ensinando química no
Andersonian College (atual Royal College of Science and
Technology) em Glasgow (1830-1837).(...) Após seu trabalho
sobre a lei de velocidade de difusão dos gases (1829),
examinou também a difusão entre líquidos e denominou
cristaloides as partículas com alta difusão, como as de sais,
e coloides aquelas com baixa difusão, como as da goma
arábica. Divide o reconhecimento como 'pai dos coloides' com
Francesco Selmi,..."

JAFELICCI JUNIOR, Miguel e VARANDA, Laudemir Carlos. O mundo dos
coloides. Química Nova na escola: São Paulo, nª 9, maio/1999.

Os estudos sobre a difusão e efusão dos gases levou Graham
a estabelecer relações de interdependência entre velocidade
de difusão e densidade relativa de um gás em um meio
gasoso, e da massa molar de um gás com as duas variáveis
citadas. Essas relações podem ser descritas pelas equações:

Sobre a difusão e a efusão dos gases e partindo das equações
de densidade relativa e velocidades de difusão relativas, pode-
se afirmar que:

A) Quanto mais denso o gás maior a sua velocidade de
espalhamento pelo ar atmosférico.

B) O formaldeído, um poluente atmosférico, de fórmula
molecular CH

2
O, difunde-se com maior velocidade no

ar atmosférico que o gás sulfídrico H
2
S.

C) Ao se quebrarem, simultaneamente, recipientes
contendo soluções aquosas de HCl e de NH

3
, em

ambientes separados, foi detectado mais rápido o odor
acre do cloreto de hidrogênio que o odor da amônia.

D) Os isótopos 1H, 2H e 3H difundem no ar com a mesma
velocidade.

E) A velocidade de efusão do O
2
 é o dobro da velocidade

de efusão do SO
2
, por um orifício em um recipiente

que contenha a mistura dos dois gases.

Os coloides são misturas em que o tamanho médio das
partículas situa-se entre 1 nm e 1   m. As partículas dispersas
podem ser átomos, moléculas ou íons e o sistema coloidal
pode ser classificado de acordo com o estado físico do
disperso e do dispersante, como por exemplo, aerossol (sólido
ou líquido em gás), espuma (gás em líquido ou sólido),
emulsão (líquido em outro líquido), sol (sólido em líquido) e
gel (líquido em sólido).

Assinale a alternativa que descreve e identifica corretamente
o sistema coloidal dado como exemplo.

A) A neblina é uma mistura gasosa homogênea em
que o dispersante é a água no estado gasoso.

B) A espuma do sabonete e o leite são classificados
pelo mesmo tipo de dispersão coloidal por
apresentarem como dispersante um líquido.

C) O ar atmosférico contaminado por poluentes, como
metanal gasoso e gás sulfídrico, forma um aerossol.

D) O chantilly, creme de leite batido, é uma dispersão
coloidal de líquido em líquido, portanto uma
emulsão.

E) A fumaça, formada por material particulado disperso
no ar, é um aerossol sólido.

Questão 48

A produção de margarinas requer a hidrogenação
de óleos vegetais, como a conversão da tr ioleína
(F igu ra  1 ) ,  cons t i t u in te  do  ó leo  de  o l i va ,  em
triestearina obtida da reação da trioleína com H

2
(g)

em uma proporção de 3:1.

 d
rel

 = m
A
   , d

rel
 = M

A
  onde d

rel
 é a densidade relativa do gás  A

        m
B 
            M

B

frente ao gás B; m
A
  é a massa do gás A; m

B 
 a massa do

gás B; M
A
 é massa molar do gás A e M

B 
 a massa molar do

gás B.

v
A 
         

    
     , v
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é a velocidade de difusão do gás A e v

B
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v
B

a velocidade de difusão do gás B.
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Questão 50

As cepas de uma superbactéria de gonorreia foram responsáveis por quase um em cada dez casos da doença sexualmente
transmissível em 2010, mais do que o dobro da taxa do ano anterior, disseram autoridades sanitárias nesta segunda-feira (11).

As cepas resistentes a drogas também estão se espalhando pelo continente, advertiram as autoridades. Elas foram
encontradas em 17 países europeus em 2010, sete a mais do que no ano anterior.

A proporção de casos de gonorreia com resistência ao antibiótico recomendado para tratar a doença, a cefixima, subiu de
4% em 2009 para 9% em 2010.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1103028-superbacteria-de-gonorreia-se-espalha-pela-europa.shtml. Acesso em 15 de
junho de 2012.

Figura 1: T rioleína Figura 2: Betacaroteno

Considerando as estruturas e as propriedades físicas e químicas das substâncias trioleína e betacaroteno representadas,
assim como as de substâncias obtidas a partir destes, é correto afirmar que

A) o ponto de fusão da triestearina é menor que o da trioleína, devido à diminuição das forças atrativas entre as cadeias
alquílicas do triéster saturado.

B) a trioleína tem ligações duplas com isomeria trans e por isso é pouco indicada para consumo humano.
C) o oxigênio do ar promove a oxidação de ligações duplas nos alimentos e a trioleína pode ser usada de preferência ao

betacaroteno, como antioxidante, por ser mais facilmente oxidada devido ao menor número de insaturações em suas
moléculas.

D) as ligações duplas entre os carbonos C9 e C10 no triéster insaturado podem ser submetidas a uma quebra oxidativa
com KMnO

4
, H

2
SO

4
 e aquecimento, formando grupos carboxílicos nesses carbonos.

E) a estereoisomeria das ligações duplas do betacaroteno dificulta o entrosamento das moléculas e com isso seu ponto
de fusão é menor que o da trioleína.

Questão 49

Considerando a equação química representada, é correto afirmar que

A) os menores coeficientes estequiométricos de cada substância participante na reação são 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1.
B) o aldeído é oxidado a ácido carboxílico e a prata é reduzida à prata metálica.
C) ocorre redução do íon Ag+1 e oxidação do oxigênio do íon OH-.
D) a reação se classifica como uma auto-oxidação da prata.
E) ao se balancear a equação química, verifica-se que não há balanceamento das cargas dos íons.

Uma forma simples e eficaz de diferenciar carbonila de aldeídos da carbonila das cetonas é através da reação com o
reagente de Tollens - uma solução aquosa de amônia e nitrato de prata - na qual se observa, ao final, a formação do "espelho
de prata" na parede do recipiente em que é conduzida. A equação química não balanceada para a reação geral de um aldeído
com o reagente de Tollens é assim esquematizada:

+ HO  +  [Ag(NH )  ]                  Ag  + NH  +  H O  +
- 

3 2 3 2 
+

O 

R H 

O 

R OH 



A partir da análise do texto é correto afirmar que

A) as duas espécies de caramujo são consideradas
espécies pioneiras, pois são capazes de se
estabelecer em ambientes com pouca umidade.

B) o caracol gigante africano tem baixo potencial
adaptativo, enquanto que o caramujo-maçã não.

C) um dos motivos para a grande expansão das espécies
invasoras como as citadas no texto é a ausência de
predadores naturais na área

D) a preocupação, por parte das autoridades, justifica-
se pelo fato de que o caramujo maçã alimenta-se
exclusivamente de plantas invasoras.

E) o caramujo-maçã promove um aumento da biodiversidade
ao consumir a lavoura e abrir espaço para que a
vegetação nativa cresça.
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Questão 52

Questão 53

O combate ao câncer e a doenças autoimunes, como
diabetes e esclerose múltipla, deve ganhar um pequeno aliado
que fará grande diferença na chance de cura. Estudiosos do
Instituto de Pesquisas Biofísicas de Harvard estão
desenvolvendo um nanorrobô feito de DNA dobrado que será
capaz de transportar anticorpos até as células doentes do
corpo e, assim, estimular sua autodestruição.

Os pesquisadores usam uma nova tecnologia batizada
de origami de DNA. Assim como a dobradura japonesa, fitas
de nosso código genético são quimicamente combinadas de
modo a formar um nanorrobô em formato de concha. Dentro
dele, são colocados anticorpos que viajam pela corrente
sanguínea. Ao se deparar com uma célula danificada, a concha
se abre, liberando anticorpos previamente selecionados de
acordo com o tipo de doença que se quer atingir.

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com
Acesso em 20 de junho de 2012.

Com base no texto acima e considerando os componentes
do sangue humano, julgue as alternativas e marque a correta

A) A utilização de fitas de nosso próprio código genético,
quimicamente combinadas, evita que o organismo se
defenda e ataque o nanorrobô.

B) O nanorrobô será capaz de estimular a resposta imune,
coletar um anticorpo produzido pelo organismo e reuni-
lo em seu interior.

Considerando-se os processos energéticos que acontecem
nos seres vivos e a eliminação das mitocôndrias por parte das
células, analise as seguintes afirmativas e marque a correta.

A)  A quantidade de ATP produzido é quinze vezes maior
do que se as mitocôndrias fossem mantidas no interior
celular.

B) As células musculares, ao entrarem em hibernação,
ativam processos autotróficos para obtenção de
energia.

C) Apesar de reduzirem sua atividade, as células
musculares têm pouca perda energética, pois os
hidrogenossomos tornam-se ativos.

D) Apesar dessa adaptação biológica, as células
musculares ainda são capazes de realizar a glicólise
para produzir ATP.

E) A eliminação mitocondrial possibilita que as células
realizem uma série de reações químicas altamente
energéticas conhecidas como ciclo do ácido cítrico.

Uma equipe de pesquisadores do Instituto Pasteur
demonstrou que é possível reativar as células-tronco
musculares de cadáveres humanos, transplantá-las e fazer
com que outras novas nasçam em perfeito estado.

Os cientistas descobriram que essas células não morriam
junto com a pessoa. Isso porque as mesmas reduziam sua
atividade ao mínimo e, após se desfazer das mitocôndrias,
ficavam em estado de hibernação.

Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/
 Acesso em: 18 de junho de 2012.

Duas espécies de caracóis têm alarmado autoridades
sanitárias do Equador e de outros países das Américas. Uma
delas, o caracol gigante africano, pode transmitir um parasita
que causa meningite. A outra, o caramujo-maçã, tem causado
grandes estragos em cultivos comerciais.

As duas espécies estão se expandindo rapidamente no
Equador e já foram detectadas em partes da Colômbia,
Venezuela e EUA, além de países de outras regiões, como
Espanha.

O caracol gigante africano (Achatina fulica), também
chamado simplesmente de caracol-africano, é um molusco
terrestre e uma das cem espécies invasoras mais perigosas
do planeta, segundo a União Internacional para Conservação
da Natureza.

No caso do caramujo-maçã (Pomacea canaliculata), que
vive na água, além do problema de saúde pública, as
autoridades também estão preocupadas com uma questão
comercial. O animal pode ser encontrado em metade dos
pouco mais de 400 mil hectares de lavouras de arroz do
Equador.

Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia.  Acesso em 18 de junho
de 2012.

Questão 51

A) pelo uso excessivo e descontrolado de antibióticos,
que selecionam as variantes mais resistentes, as
quais surgem por mutação.

B) pelas alterações genéticas causadas pelos
antibióticos no DNA e RNA das bactérias patogênicas

C) pelo fato das bactérias já estarem habituadas com a
quantidade de medicamento e assim passarem aos
descendentes da geração F2.

D) por um lento crescimento das populações bacterianas,
o que possibilita a transmissão de uma cópia perfeita
de DNA para cada célula filha.

E) pela eliminação indiscriminada de bactérias insensíveis
aos antibióticos usados sem receita médica.

O surgimento de bactérias da gonorreia resistentes a
antibióticos pode ser causado
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Em relação ao texto, foram feitas as seguintes afirmativas:

I. O alto teor de açúcar na geleia torna a fatia de pão um
meio hipertônico em relação às bactérias, que são
hipotônicas.

II. O processo de transporte através da membrana do
qual o texto trata é a bomba de sódio- potássio

III. O mesmo princípio aplicado à conservação do presunto
pode ser adequado para se conservar alguns tipos de carne
fora da geladeira.

Deve-se concluir que

A) somente a I e II estão corretas.
B) somente a II e III estão corretas.
C) somente a III é correta.
D) somente I e III estão corretas.
E) somente a II está correta.

Questão 55

Os cladogramas são representações gráficas, em forma de
árvore, das relações filogenéticas entre determinados grupos
de seres vivos considerados. No cladograma a seguir estão
representados, de forma resumida, os principais passos
evolutivos das aves modernas.

 MUÑOZ, C. Z.Evidencias a favor de La evolución. In: SOLER, M.
(Org). Evolución La Base da Biológia. Proyecto Sur de Ediciones, S.L.,

2012, p. 63.

A análise do cladograma permite concluir que

A) em 1 está representado um caráter presente nos
saurópodos  e ausente nos demais grupos

B) a seta indica um “nó” que representa um ancestral
comum exclusivo das aves modernas e do
Archaeopteryx

C) os grupos representados abaixo de 3 apresentam
caracteres apomórficos e acima  caracteres
plesiomórficos

D) por estarem na base, os saurópodos são os ancestrais
imediatos dos demais grupos representados no
cladograma.

Questão 56

Os fungos podem viver como saprófagos quando vivem no
solo nutrindo-se de matéria orgânica de origem vegetal e
animal em decomposição.

Essa característica dos fungos é importante do ponto de vista
ecológico, pois:

A) Possibilita que várias espécies de fungos, que causam
doenças em plantas de interesse econômico,
eliminem a necessidade do uso de agrotóxicos.

B) Constituem a principal fonte alimentar dos animais
que vivem em ambiente terrestre e produzem oxigênio
através da quimiossíntese.

C) Os liquens, um dos principais grupos responsáveis
pelo reaproveitamento da matéria orgânica em
decomposição, são excelentes bioindicadores.

D) Os fungos que possuem clorofila produzem seu próprio
alimento e são responsáveis por produzir todos os
nutrientes utilizados nas cadeias alimentares.

E) Permite que elementos químicos constituintes da
matéria orgânica dos seres mortos sejam
reaproveitados pelos organismos produtores de um
ecossistema.

Saurópodos      Terópodos     Archaeopteryx    Aves modernas

****

Questão 54

Você conhece a regra dos 5 segundos? Aquela que diz
que, se você derrubar comida no chão e pegar de volta, antes
de completar 5 segundos, você pode comer em segurança?

Bom, se você usa essa regra como lei fundamental na
sua vida, é melhor começar a rever seus conceitos, caro
leitor. Um recente estudo da Universidade Metropolitana de
Manchester decidiu alertar os gulosos que mantêm essa
prática.

Os resultados provaram que alimentos com alto teor de
sal ou açúcar, como a maioria dos processados, têm menos
chance de pegar bactérias em um período de tempo tão curto.
O presunto (com alto teor de sal), o pão doce e a geleia
foram considerados seguros, com poucos indícios de
bactérias, depois de retirados do chão após três segundos.
O alto teor de açúcar da geleia tornou a fatia de pão um
terreno ruim para a proliferação de bactérias.

Disponível em:: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em 20 de junho
de 2012.

E) saurópodos e terópodos formam um grupo monofilético,
pois descendem de espécies que também deram
origem às aves modernas e ao Archaeopteryx.

C) Os anticorpos previamente selecionados são células
especiais que fazem parte do grupo dos leucócitos
denominado de monócitos.

D) O uso desta nova tecnologia tem como principal
desvantagem a possibilidade de células sãs serem
mortas, pois os anticorpos são inespecíficos.

E) O método utilizado assemelha-se à vacina, uma vez
que os nanorrobôs comportam-se como um agente
patogênico previamente enfraquecido.
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