
   PROCESSO SELETIVO 2010 / II

BOLETIM DE QUESTÕES

ESPANHOL



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Este é o BOLETIM DE QUESTÕES  da Prova, o qual contém as Partes I e II, a saber:
Parte I – REDAÇÃO.
Parte II – 50 QUESTÕES OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (06), 
Matemática (06), Física (06), Biologia (06), Química (06), História (06), Geografia 
(06), Literatura (04) e Língua Estrangeira (04).

2. Verifique se este BOLETIM está completo e se o mesmo corresponde à LÍNGUA 
ESTRANGEIRA de sua opção. Em caso de divergência, comunique imediatamente 
ao fiscal.

3. Além deste BOLETIM, você receberá o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE 
REDAÇÃO, os quais estão devidamente identificados com seu nome e número de 
inscrição. Confira, cuidadosamente, o material recebido e, em caso de divergência, 
comunique imediatamente ao fiscal.

4. A FOLHA DE REDAÇÃO é o espaço destinado para o desenvolvimento da mesma. 
Utilize, se necessário, outros espaços para rascunho.

5. Não destaque qualquer folha do grampo. Não identifique, quer com seu nome, quer 
com seu número de inscrição ou de outra forma, qualquer folha destinada às suas 
respostas.Escreva com letra bem legível, evitando rasuras. Use caneta esferográfica 
azul ou preta.

6. Para cada uma das QUESTÕES OBJETIVAS são apresentadas quatro alternativas, 
classificadas com as letras “A”, “B”, “C” e “D”. Só uma corresponde ao quesito 
proposto. Marque uma alternativa somente. A marcação de mais de uma anula a 
questão. As instruções para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA estão indicadas 
no mesmo. Observe a única maneira correta apresentada. Utilize caneta esferográfica 
azul ou preta.

7. Ao final da prova, dirija-se ao fiscal para entregar todo o material recebido: o BOLETIM 
DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO. A devolução do 
material é de sua inteira responsabilidade. Em seguida, assine a lista de freqüência 
na linha correspondente ao seu nome.

8. O tempo total de prova é de 05 (cinco) horas.
9. Mantenha a calma e a tranquilidade.

BOA PROVA!      
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PARTE I - REDAÇÃO

  Estamos lhe apresentando dois temas para redação. Escolha apenas um deles para desenvolver 
seu texto em prosa (textos em verso serão anulados). Lembre-se de que você está participando 
de um concurso e a redação avalia seu desempenho no registro escrito da língua, portanto 
procure ajustar-se à modalidade adequada para a ocasião. Quanto à forma de grafar e 
acentuar as palavras, serão aceitas tanto a vigente até 31/12/08 quanto a que entrou em vigor 
em 01/01/09. Seu texto deverá ter no mínimo 12 e no máximo 30 linhas. Boa prova.

Proposta 1  

                                       Projeto que promove escola pública é alvo de rejeição

 Pura demagogia ou uma tentativa de democratizar a educação no país? Na opinião da maioria 
dos deputados e senadores, a primeira opção é a mais apropriada para classificar o projeto de lei 
que obriga os filhos dos políticos a estudar em escolas do governo. No Senado e na Câmara dos 
Deputados, parlamentares torcem o nariz quando o assunto é uma proposta apresentada pelo senador 
Cristovam Buarque (PDT-DF), em maio de 2007, e até hoje aguardando parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado.
 A proposição prevê que, a partir de 2014, agentes públicos eleitos para Executivo e Legislativo, 
nos Estados, Municípios e no Distrito Federal, devem matricular seus herdeiros em idade escolar nas 
instituições públicas. A determinação recairia sobre 64,8 mil políticos com mandato no país, entre 
os quais vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e até o presidente da República 
e o seu vice.
 Como são os próprios interessados que vão interferir na votação do projeto, a aprovação será 
bem difícil. O Liberal ouviu alguns parlamentares da bancada federal paraense no Congresso. A 
maioria teceu críticas ferozes à proposta. Mas alguns aprovam a iniciativa de Buarque.
 “O projeto busca, através dessa obrigatoriedade, o aperfeiçoamento do ensino público. É um 
caminho radical, mas muito inteligente, que forçará investimento bem mais robusto para o ensino 
público,”, defende Zenaldo Coutinho. “A sensibilidade do político em dar prioridade à educação vai 
até o limite da urna. Depois do voto, ele esquece esse compromisso. Por isso, eu acho que é uma 
das propostas mais inteligentes e oportunas.”, reforçou Giovanni Queiroz. “Sem pé nem cabeça”, 
define Zé Geraldo. “Uma burrice, demagogia pura”, segundo Zequinha Marinho.

                                                                                 (  Thiago Vilarins, O Liberal, 11/04/2010 – trecho)

Reflita sobre as informações que o texto lhe oferece e forme uma opinião sobre a seguinte questão: 
o projeto de lei do senador Cristovam Buarque representa a solução para, finalmente, termos uma 
educação pública de qualidade no Brasil?
Construa um texto em prosa que registre sua opinião sobre a questão formulada na proposta.



CESUPA • Processo Seletivo 2010 / II
Boletim de Questões • Página 2     

Proposta 2

Heranças de valor mais sentimental do que financeiro são cultuadas por jovens que as recebem

 Ao contrário do que acontece nos filmes, na vida real as heranças nem sempre envolvem 
milhões de dólares e uma viúva gananciosa. Muita gente herda, em vez de dinheiro, objetos cujo 
valor sentimental é maior que o de mercado.
 As heranças mais valiosas de Thaís Almeida estão em uma caixa abarrotada de papéis. Ela 
guarda um recorte de jornal que fala sobre a morte de seu pai, os poemas que ele fez para a mãe 
dela e a carta escrita por ele um dia antes de morrer, vítima de enfarte.
 Em vez de guardar, Nicholas Vallone, 17, preferiu expor sua herança logo na entrada de casa. 
Ele pendurou na parede o bastão de madeira com um cavalo de prata na ponta que o avô ganhou 
de Tancredo Neves, na época (1985), recém eleito presidente da República.
 Juliana Annes Erbolato, 17, pretende mostrar para os filhos a máquina de costura que pertenceu 
a sua avó.”Não quero me desfazer dela. Ela é linda e ficou muito tempo com a minha avó”, afirma. 
“Quando eu era pequena, ia à casa dela e ficava costurando à mão, enquanto ela costurava nesta 
máquina”, lembra Juliana, que ganhou a herança de aniversário.
 “Minha convivência com Ayrton Senna não foi muito longa – eu tinha 10 anos quando ele 
morreu, em 1994. Em compensação, foi bastante intensa. Minhas melhores recordações do tio Beco 
– era assim que eu o chamava – são as férias de verão em Angra dos Reis e os finais de semana na 
fazenda do meu avô, em Tatuí (SP), onde a gente se divertia muito andando de kart.
 Ayrton gostava demais de nossa companhia e fazia questão da nossa presença. Ele deixou em 
mim essa forte ligação familiar.“ – Bruno Senna.
                                                                       (Heloísa Negrão, Folha de São Paulo, 26/04/10 – trechos)

Construa um texto em prosa sobre o tema A melhor herança.
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RASCUNHO
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PARTE II - QUESTÕES OBJETIVAS

LÍNGUA PORTUGUESA

    Texto para as questões de 1 a 5

As duas caixas
 
  Eu gostaria de publicar inteiros dois artigos que escrevi, faz muito tempo, sobre o que penso da 

educação. Eu os reli e gostei. Como não posso publicá-los inteiros, vou publicar o essencial. E foi 
isso que escrevi.

  “O corpo carrega duas caixas. Na mão direita, mão da destreza e do poder, ele leva uma caixa de 
ferramentas. Na mão esquerda, mão do coração e do prazer, ele leva uma caixa de brinquedos.

  Os animais não precisam de ferramentas. Seus corpos são as ferramentas de que necessitam para 
viver. Diferentes dos animais, nossos corpos são fracos e incompetentes. Se fôssemos depender deles 
para sobreviver, há muito teríamos desaparecido da face da terra. A fraqueza e a incompetência 
obrigaram o corpo a pensar e a criar. E foi assim que inventamos porretes, pilões, facas, flechas, 
redes, barcos, casas, como extensões do corpo.

  A primeira tarefa de cada geração, dos pais e das escolas, é passar aos filhos, como herança, a 
caixa de ferramentas. Para que eles sobrevivam e não tenham de começar da estaca zero.

  Diante da caixa de ferramentas, a primeira pergunta que um professor tem de fazer é: 'Isso é 
ferramenta para quê? De que forma esse conhecimento aumenta a competência dos meus alunos 
para viver a sua vida?'

  Mas há uma outra caixa, na mão esquerda, a mão do coração e do prazer. Essa caixa está cheia 
de coisas que não servem para nada. Lá estão um livro de poemas de Cecília Meireles, a estória 
de Alice no País das Maravilhas, um pé de jasmin, um quadro de Monet, uma sonata de Mozart, 
um banho de cachoeira, um beijo ... Coisas inúteis. No entanto, elas são parte da vida e nos fazem 
sorrir. E não é para isso que se educa? Para que saibamos, além de viver, sorrir e ter prazer?“

  Resumo da minha filosofia de educação: primeiro, aprender ferramentas, para ter poder. Segundo, 
aprender os brinquedos, para ter prazer.

                                                                                  (Rubem Alves, Folha de São Paulo, 27/04/10- trecho)

01)  Analisando o primeiro e o último parágrafos, percebe-se a predominância da função emotiva 
da linguagem.Essa constatação revela que o texto pretende

A)  influenciar o leitor, fazê-lo aderir ao ponto de vista do autor.
B)  através de imagens, expressar de forma criativa e sensível o sentimento do autor.
C)  descrever um referente: o ato de educar.
D)  traduzir a opinião do autor, seu conceito particular sobre o que é educar.

02)  Quanto à tipologia, o texto é predominantemente
A)  descritivo.
B)  dissertativo com elementos narrativos.
C)  dissertativo.
D)  narrativo.

03)  No contexto em que ocorre (parágrafo 6), a expressão coisas inúteis teria sua tradução 
mais adequada inscrita na alternativa

A)  conhecimento sem nenhum valor
B)  conhecimento sem utilidade prática
C)  conhecimento superficial
D)  conhecimento descartável
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04)  O período “Se fôssemos depender deles para sobreviver, há muito teríamos desaparecido 

da terra.” Registra, entre seus constituintes, relação de 
A)  condição e finalidade
B)  restrição e explicação
C)  causa e consequência
D)  concessão e condição

05)  As palavras em negrito são responsáveis pela progressão textual, funcionando como 
anafóricos (retomam um antecedente) nos itens

I -  “O corpo carrega duas caixas. Na mão direita, mão da destreza e do poder, ele leva uma 
caixa de ferramentas.”

II -  “ Diante da caixa de ferramentas, a primeira pergunta que um professor deve fazer é: ‘Isso 
que estou ensinando é ferramenta para quê?’”

III -  “...Essa caixa está cheia de coisas que não servem para nada. Lá estão um livro de poemas 
de Cecília Meireles ...”

A)  I e III
B)  II e III
C)  I, II e III
D)  I e II

06)

 Por desconhecimento ou distração, o falante (e, às vezes, o “escrevente”) faz uso das 
expressões às quais a tirinha ironicamente se refere, ilustrando a (o)

A)  silepse
B)  paradoxo
C)  pleonasmo
D)  perífrase
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MATEMÁTICA

07)  Em uma calculadora, a tecla T transforma o número X (não nulo), que está no visor, em   
1/X, e a tecla M encontra a metade do número que se encontra no visor. Se o número 2 
estiver no visor e forem digitadas, alternadamente, as teclas M e T, iniciando-se por M, num 
total de 500 digitações, será obtido um número igual a

A)  2500

B)  2

C)  1

D)  2(1/500)

08)  Um artesão decidiu fabricar camisetas para vender no próximo veraneio em Salinas, 
ao preço de R$15,00 a unidade. Investiu no negócio R$300,00. Sabendo que o lucro (y) 
obtido é função da quantidade de unidades vendidas (x), o gráfico que mais se aproxima 
da representação dessa função é
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09)  Sabemos que a cada quatro anos o calendário civil apresenta o dia 29 de fevereiro, tornando 
o ano bissexto. Isso acontece quando o ano é representado por um número múltiplo de 4. 
Uma pessoa que nasceu no ano de 1899 e faleceu no ano 2002, quantas vezes viveu o dia 
29 de fevereiro?

A) 26
B) 25
C) 24
D) 23

10)  No protótipo antigo de uma bicicleta, conforme figura abaixo, a roda maior tem 55cm de 
raio e a roda menor tem 35cm de raio. Quantas voltas a roda menor deve dar a mais que a 
maior, quando esta dá 70 voltas?

A) 110                                                 
B) 80   
C) 60
D) 40           

11)  5) Uma tenda tem a forma de um tetraedro regular, com 24 √ 3  m2 de área total. A altura 
da tenda é, em metros, igual a 

A)  8 √ 3
B)  8
C)  4
D)  4 √ 2

12)  Um grande vale é cortado por duas estradas retilíneas, E1 e E2, que se cruzam 
perpendicularmente, dividindo o vale em quatro quadrantes. Duas árvores estão, cada uma, 
em uma das laterais da estrada E2 e têm a seguinte localização: a primeira dista 500 metros da 
estrada E1 e 200 metros da estrada E2, enquanto a segunda árvore se encontra a 200 metros 
de cada uma das estradas E1 e E2. A distância entre as duas árvores é, em metros, igual a

A)  500
B)  400
C)  300
D)  200
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FÍSICA

13)  A figura abaixo ilustra esquematicamente um modelo simplificado das balanças usadas 
pelos médicos para aferir a massa de uma pessoa. O ponto de aplicação do peso da pessoa 
está indicado pela seta P, que está a uma distância de 1cm do ponto de apoio da barra 
graduada.  Na barra está colocado um contrapeso que a equilibra na ausência de peso na 
balança, ou seja, podemos analisar o equilíbrio sem levar em conta o peso da barra.

  Para efetuar a medida, a massa padrão de 2kg é deslizada sobre a escala, que é graduada 
para indicar a massa da pessoa de acordo com a posição na qual o peso da massa padrão 
equilibra o peso da pessoa.

  Se uma pessoa de 80kg subir nesta balança, em que distância do ponto de apoio a massa 
padrão deverá ser colocada?

A)  80 cm
B)  60 cm
C)  40 cm
D)  20 cm

14)  Partículas ionizadas altamente energéticas são continuamente emitidas pelo Sol e se 
espalham pelo espaço. Este fenômeno é chamado de “vento solar”. Ao entrar na influência 
do campo magnético natural da Terra, estas partículas sofrem desvios e por isso a maioria 
não atinge a superfície do planeta nas regiões habitadas. Este é um efeito importante do 
campo magnético da Terra para os seres vivos, pois a exposição prolongada àquela radiação 
é prejudicial à saúde e é um fator altamente carcinogênico e mutagênico.

  A interação de partículas carregadas com um campo magnético é descrita pela lei de 
Lorentz. Sobre a interação das partículas do vento solar com o campo magnético da Terra, 
é correto afirmar que

A)  partículas com cargas positivas são desviadas seguindo a direção e o mesmo sentido que as 
linhas do campo magnético, enquanto que partículas negativas seguem no sentido contrário 
ao do campo.

B)  todas as partículas são desviadas para direções perpendiculares tanto à direção de seu 
movimento quanto à direção da linha de campo com que interagem. A diferença entre 
cargas positivas e negativas é que o sentido do desvio de uma é o contrário da outra.

C)  apenas as partículas positivas, que são mais energéticas por terem mais massa, são afetadas 
pelo campo magnético; as negativas passam inalteradas pela atmosfera, mas não prejudicam 
os seres vivos, pois suas massas são muito pequenas.

D)  ao cruzar com as linhas do campo magnético, todas as partículas tendem a ser repelidas 
radialmente no sentido de se afastarem da Terra.

 P 
 2kg 
1

? 
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15)  Um violinista faz vibrar a corda de seu instrumento ao deslizar o arco sobre ela. Ele gera 
a nota que deseja ao pressionar a corda contra o braço do instrumento e, com isso, alterar 
o comprimento da corda que vibra.

  Considere uma representação gráfica do som emitido como um gráfico que indica as 
variações de pressão, em um ponto no ar, propagadas pela onda sonora.

 Analise a situação na qual o músico faz vibrar a corda e desliza seu dedo continuamente 
pelo braço do violino, diminuindo o comprimento da corda vibrante. Neste caso, qual dos 
gráficos abaixo pode representar o som emitido?

A)        B)  

C)        D)

16)  No recente desastre ambiental nos Estados Unidos, há um gigantesco vazamento de petróleo 
e gás natural ocorrendo a 1600 metros de profundidade, em alto mar, no Golfo do México, 
em um poço danificado pertencente à British Petroleum. Analise as seguintes afirmativas 
sobre este vazamento:

I – O petróleo escapa do poço devido à pressão no interior deste ser menor do que a externa, 
no fundo do mar.

II – O gás natural que vaza junto com o petróleo não se expande quando escapa para o mar.
III – O volume de petróleo que escapa atinge a superfície do mar devido à força de empuxo 

que atua sobre ele.

Assinale a alternativa que contém apenas a(s) afirmativa(s) correta(s):

A)  I
B)  I e II 
C)  II e III 
D)  III
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17)  Um balonista encontra-se a 450 m de altura, sendo levado pelo vento com velocidade 
horizontal constante de 4 m/s, quando avista, 120 m à sua frente, o ponto de pouso do 
seu balão (figura abaixo). Imediatamente ele inicia a descida, regulando a chama de modo 
que passa a descer com aceleração uniforme igual a 1 m/s2. Quanto tempo ele levará para 
pousar o balão?

A)  90 s
B)  15 s
C)  60 s
D)  30 s

18)  A unidade física de carga elétrica Coulomb (C), da maneira como foi definida, representa 
uma grande quantidade de carga. Para verificar isso, leia os seguintes dados onde valores 
médios são fornecidos: uma descarga elétrica na atmosfera (raio) conduz uma corrente em 
torno de 50.000 A. Esta corrente é unidirecional e tem uma duração total em torno de 2x10-4 
s. Qual das alternativas corresponde à carga total deslocada durante a descarga?

A)  10 C
B)  5 C
C)  25 C
D)  1 C

 

 
 X ( ponto de pouso)

120 m

450 m
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BIOLOGIA

19)  A composição química da matéria viva se mantém relativamente constante ao longo da 
vida em função da existência de estruturas denominadas envoltórios celulares, que isolam 
o meio interno da célula do meio exterior, ao mesmo tempo em que permitem trocas de 
substâncias entre esses dois meios, garantindo a sobrevivência da célula, ao possibilitar a 
entrada de nutrientes e a eliminação dos produtos residuais de seu metabolismo. Além da 
função reguladora, os envoltórios celulares também desempenham uma função estrutural 
relacionada à definição da forma celular.

 Sobre a estrutura e o funcionamento dos envoltórios celulares, é CORRETO afirmar que:

A)  A membrana plasmática é considerada um envoltório vivo e elástico, devido à grande 
quantidade de celulose, hemicelulose  e pectato de cálcio presentes em sua composição 
química.

B)  A parede celular possui proteínas conhecidas como permeases, responsáveis pelo 
reconhecimento e o transporte de substâncias para o interior da célula. Esse tipo de transporte 
demanda gasto de energia por parte da célula.

C)  O glicocálice é um envoltório externo à membrana plasmática, presente nas células 
eucarióticas, composto por moléculas de glicídios associadas aos fosfolipídios e às proteínas 
da parede celular.

D)  Os lipídios que fazem parte da composição química da membrana plasmática são os 
fosfolipídios. Estas substâncias apresentam uma extremidade hidrofóbica e outra hidrofílica, 
responsáveis, respectivamente, pela aversão à água e afinidade com a água. 

20)  “A Clonagem é um mecanismo comum de propagação da espécie em plantas ou bactérias. De 
acordo com Webber (1903), um clone é definido como uma população de moléculas, células 
ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original e 
entre elas. Em humanos, os clones naturais são os gêmeos idênticos, que se originam da divisão 
de um óvulo fertilizado. A grande revolução da Dolly, que abriu caminho para possibilidade 
de clonagem humana, foi a demonstração, pela primeira vez, de que era possível clonar um 
mamífero, isto é, produzir uma cópia geneticamente idêntica, a partir de uma célula somática 
diferenciada.”

(ZATZ, Mayana. Clonagem e Células-tronco, In: Estudos Avançados, vol.18 no.51, 2004)

  A partir deste fragmento do artigo da Dra. Mayana Zatz, é possível desenvolver diversas 
proposições envolvendo os conceitos e fenômenos biológicos citados. Dentre as proposições 
apresentadas a seguir, é CORRETO afirmar que :

A)  O processo responsável pela produção de “células ou organismos que se originaram de 
uma única célula e que são idênticas à célula original e entre elas” é a divisão celular do 
tipo meiose.

B)  O tipo de reprodução caracterizado pelo surgimento de “organismos que se originaram de 
uma única célula e que são idênticas à célula original” é a reprodução sexuada.

C)  Uma “célula somática diferenciada” pode ser caracterizada como o tipo de célula que se 
especializou para desempenhar uma função específica em determinado tecido, e que perdeu 
a capacidade de originar qualquer outro tipo de tecido.

D)  “os gêmeos idênticos originados pela divisão de um óvulo fertilizado”, apesar da semelhança 
física, apresentam patrimônio genético diferenciado, em função do óvulo ter sido fecundado 
por dois espermatozóides diferentes.
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21)  Cientistas norte-americanos realizaram o primeiro sequenciamento genético de uma 
família completa. O estudo, que teve como objetivo investigar as mutações herdadas 
pelos filhos e o modo como aconteciam as combinações gênicas, foi realizado entre os 
indivíduos de uma família em que os pais eram saudáveis, mas os dois filhos nasceram 
com problemas genéticos raros, um deles com Discinesia Ciliar Primária (uma condição 
caracterizada pelo não funcionamento dos cílios no interior dos pulmões que movem o 
muco para fora das vias aéreas) e o outro com síndrome de Müller (síndrome dismórfica 
associada a um atraso mental grave)

(Revista Science – março / 2010 - adaptado) 

 Analisando a situação acima, é possível supor que

A) os genes que determinam as anomalias apresentadas pelas crianças são dominantes, ou 
seja, podem desaparecer em uma geração para reaparecer em outra.

B) as anomalias apresentadas pelas crianças são determinadas por genes recessivos, que só se 
manifestam quando presentes nos dois cromossomos homólogos.

C) o caráter normal dos pais é determinado por genes recessivos que, em heterozigose, não 
conseguem se manifestar.

D) pai e mãe seriam homozigotos dominantes, apesar de terem gerado crianças com  anomalias 
determinadas por genes recessivos.

22)  O Filo Chordata reúne urocordados, anfioxos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 
que possuem características comuns ocorrendo em pelo menos uma fase do seu ciclo de 
vida, ou mantendo-se por toda a vida, como nos anfioxos.

 Nos Chordata, as quatro características comuns a todos são:

A)  notocorda, tubo neural dorsal, fendas faríngeas e cauda pós-anal.
B)  coluna vertebral, tubo neural dorsal, fendas faríngeas e cauda pós-anal.
C)  notocorda, medula, fendas faríngeas e nadadeira.
D)  coluna vertebral, medula, fendas faríngeas e nadadeira.
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23)  Reportagem sob o título Dependente do inimigo no site Sun Net Notícias (www.sunnet.com.
br, 2008) revela uma inédita relação entre o tucano-toco (Ramphastos toco) e a arara-azul 
(Anodorhynchus hyacinthinus), no Pantanal Mato-Grossense. A sobrevivência das araras-
azuis depende, indiretamente, do principal predador de seus ninhos - o tucano-toco - um dos 
maiores dispersores das sementes de manduvi (Sterculia apetala), árvore que serve de abrigo 
para os ninhos das araras. Apesar de diversos pássaros comerem os frutos do manduvi, o 
único que consegue abri-lo e engolir a semente é o tucano-toco. O equilíbrio entre os dois 
animais pode ser a chave para a conservação da arara-azul, espécie fortemente ameaçada 
de extinção no Brasil.

 As relações interespecíficas entre as duas aves e entre o tucano-toco e o manduvi são, 
respectivamente:

A) mutualismo e comensalismo.
B) mutualismo e predatismo.
C) predatismo e comensalismo.
D) predatismo e mutualismo.

24)  A falta de ar e a tremedeira incontrolável eram sinais do pânico se apossando da estudante 
paulista Brenda Mayer, 16 anos, ao se aproximar da escola. Durante três meses seguidos 
Brenda foi alvo de humilhações sistemáticas encabeçadas por um grupo de colegas do 
próprio colégio. O quadro acima é típico do bullying, o nome adotado no Brasil, em 
inglês mesmo, para descrever um fenômeno infantojuvenil tão torturante quanto antigo. 
A novidade é que, agora, ele também se dá pela internet 

(Veja, A Tecnologia a Serviço dos Brutos, 05/maio/2010, pp. 98-102).

 Nos seres humanos, o estado de estresse relatado no texto acima intensifica a produção 
de um hormônio na circulação sanguínea que é responsável pelo aumento dos batimentos 
cardíacos e da tensão arterial, dentre outros efeitos.

 O referido hormônio e a glândula onde o mesmo é produzido são, respectivamente:

A)  Andrógenos e adrenais. 
B)  Adrenalina e adrenais.
C)  Insulina e pâncreas.
D)  Glucagon e pâncreas. 



CESUPA • Processo Seletivo 2010 / II
Boletim de Questões • Página 14     

QUÍMICA

25)  Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas 
CORRETAS.

I. Os números de elétrons de valência dos íons Mn4+ e P3+ são, respectivamente, iguais a 3 e 
2.

  Dados: Números Atômicos; P = 15;  Mn = 25.

II. Para a reação

    MnO4
- + SnO2

2- + H2O  →  MnO2 + SnO3
2- + HO-

  temos que o agente redutor é a espécie SnO2
2-.

III. Para preparar 500 mL de solução 1,0 mol.L-1, a quantidade de matéria do soluto necessária 
é igual a 0,5 mol.

IV. Reações instantâneas, como as reações explosivas, são aquelas que ocorrem com velocidade 
e, portanto, com Energia de Ativação extremamente elevada.

A)  I, II e III.
B)  I, II e IV.
C)  II, III e IV.
D)  I, II, III e IV.

26)  O valor de DH0
298K , expresso em kJ, para o processo de refino de sulfetos metálicos, 

representado pela equação química abaixo, é igual a

     ZnS(s) + 3/2 O2(g)  →  ZnO(s) + SO2(g)

A) + 439,30

B)  - 439,30
C)  + 851,30

D)  - 851,30

Dados: Calores de formação ( DH0
f ), medidos a 298oK

   Espécie Química   ZnS(s) ZnO(s)  SO2(g)

   DH0
f (kJ.mol-1)  - 206,00 - 348,30 - 297,00
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27)  Considere uma pilha eletroquímica de cádmio e cobre que, após certo tempo de 

funcionamento, apresenta concentrações de Cd2+ e Cu2+, respectivamente iguais a 1,8 mol.L-1 

e 0,2 mol.L-1. Para essa pilha, a variação de potencial, expresso em Volts, é aproximadamente 
igual a

A) 1,50
B) 1,00
C) 0,75
D) 0,71

Dados: E0 (Cd2+ / Cd) = _ 0,40 V.
   E0 (Cu2+ / Cu) = + 0,34 V.

   DE = DE0 _ (0,06/2).log Q
   Adote: log 9 = 0,95

28)  O etanol (CH3CH2OH) é um combustível obtido de fonte renovável (cana de açúcar) que, 
ao sofrer combustão completa, produz apenas gás carbônico e água. O potencial energético, 
ou seja, a quantidade de energia produzida por unidade de massa, do etanol e da gasolina 
são respectivamente: 29.636 J/g e 46.900 J/g.

 Assinale a alternativa CORRETA com relação ao etanol.

A)  A equação de queima de um mol de etanol, corretamente balanceada, é 

  CH3CH2OH(l)  +   O2(g)   →  2 CO2(g)  +   3 H2O(l)

B)  Na molécula do etanol ocorrem apenas ligações covalentes polares
C)  Na queima de um mol de etanol são produzidos 1.363.256 J de energia
D)  Considerando apenas o potencial energético observa-se que o etanol é um combustível 

mais eficiente que a gasolina.
        Dados: massas molares (g/mol) : H = 1;  C = 12;  O = 16

29)  Analise a tabela abaixo e assinale a alternativa CORRETA

A)  O ácido hidrogenossulfídrico tem a base conjugada mais forte.
B) O ácido mais ionizado em solução aquosa é o cianídrico.
C) Se todos os ácidos estiverem em solução aquosa de concentração 0,1 mol.L1, o ácido 

hidrogenossulfúrico é o que apresentará maior pH.
D) Se todos os ácidos estiverem em solução aquosa 0,1 mol.L1, o que apresentará maior 

condutividade elétrica será o ácido acético.
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30)  Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas 
CORRETAS

I – Dois átomos com iguais números de massa são isótopos.
II – O raio do átomo aumenta quando é retirado um elétron do seu último nível energético. 
III – Os óxidos de metais, ao se dissolverem apreciavelmente em água, dão origem à chuva 

ácida.

IV – Deve-se adicionar 180 mL de solvente a 90 mL de uma solução 0,6 mol.L-1 para que se 
obtenha uma solução 0,2 mol.L-1.

V – Aminas terciárias são formadas a partir de amônias que tiveram seus átomos de hidrogênio 
totalmente substituídos por grupos alquilas ou arilas

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

HISTÓRIA

31)  
 “Depois de plasmar o homem e a mulher, Zeus ordenou a Hermes conduzi-los para a Terra e 

mostrar-lhes o lugar onde, escavando, conseguiriam o próprio sustento. Tendo ele cumprido 
a ordem, a Terra, a princípio, opôs-se. Todavia, como Hermes insistisse, alegando tratar-se de 
uma ordem emanada de Zeus, ela replicou: ‘Então, que eles escavem quanto quiserem, mas 
pagarão tudo isso gemendo e chorando.’ Esta fábula é oportuna para aqueles que, tomando 
emprestado facilmente, só com dificuldade reembolsam.” 

 (SOUZA, Manuel Aveleza. As fábulas de Esopo. Rio de Janeiro: Thex, 1999. P. 137. In: QUINELATO, 
Eliane. Mito e trabalho na antigüidade: um olhar sobre as fábulas de Esopo. Disponível em http://www.
fav.br/programasinst/Revistas/revistas2007/anuario/Mito_e_trabalho_na_antiguidade.pdf. Acesso em 24 
mai 2009.)

 Esopo: registra-se que foi um fabulista, escravo por algum tempo, que teria vivido no século VI 
a. C.

 Considerando o trecho acima e os estudos históricos sobre mitologia grega, é correto 
afirmar:

A)  O trabalho era desprovido de natureza divina e contrapunha-se ao ócio, então devia ser 
menosprezado. Tal sentimento é possível depreender do comentário “esopiano”: “aqueles 
que tomam emprestado facilmente, só com dificuldade reembolsam”.

B)  Em um tempo mitológico, os deuses interferiam nas ações humanas e de outros deuses 
também, sobretudo Zeus, o pai dos deuses. Então, Hermes ordenou à Terra que recebesse 
os humanos e ela, enganando a Zeus, sufocou-os em seu ventre em meio a choros e 
gemidos.

C)  A fábula adverte para o sentido atribuído ao trabalho pelos gregos na antiguidade: sacrifício. 
Ou seja, uma vez criados por Zeus, homens e mulheres povoaram a Terra, retirando desta 
o sustento próprio, logo, o trabalho era, ao mesmo tempo, recompensa e desonra.  

D)  Criados no plano divino, “Zeus ordenou a Hermes” que levasse os humanos à Terra, na 
qual   garantiriam o sustento. Mas a Terra, manifestando ressentimento, advertiu o quão 
árduo seria o trabalho, ou seja, o alimento seria recompensa, mas também sacrifício.
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32)  
 “Podemos ser algo simplistas e dizer que houve duas revoluções na Inglaterra dos meados do 

século XVII. Uma, a que venceu, estabeleceu os sagrados direitos de propriedade (...) conferiu 
poder político aos proprietários (...) e removeu tudo que impedia o triunfo da ideologia dos 
homens com propriedades – ou seja, da ética protestante. Houve, porém, outra revolução, 
que nunca chegou a se concretizar, embora de tempos em tempos ameaçasse acontecer. Ela 
poderia haver estabelecido um sistema comunal de propriedade e uma democracia muito mais 
ampla nas instituições legais e políticas; poderia, também, haver retirado da Igreja Anglicana 
o seu caráter oficial e repudiado a ética protestante.”

 HILL, Christopher. O mundo de ponta-cabeça: idéias radicais durante a revolução inglesa de 1640. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987. P. 32.

 As palavras escritas pelo historiador britânico, principalmente a frase em destaque no 
texto, referem-se 

A)  ao fracasso do sistema parlamentarista de governo durante a república de Cromwell, posto 
que este dissolveu o Parlamento em 1653 e proclamou-se Lorde Protetor da Inglaterra.

B)  às lutas sociais que envolveram diggers, ranters, levellers, quacres, homens e mulheres, 
alguns dos quais pobres, que defendiam mudanças profundas na Inglaterra.

C)  à crise política inaugurada após a morte de Cromwell, em 1658, a qual culminou com o 
restabelecimento da monarquia, ou restauração, sob o governo de Carlos II.

D)  às disputas políticas entre o parlamento e o rei Carlos I, das quais resultou a aprovação da 
Petição de Direitos, que restringia os poderes reais e passava para o parlamento o controle 
do exército e dos impostos. 

33)  
 Pelos centros dos matos de ilha de Joanes muitos mucambos com muita e diferente gente 

acoitados por algumas pessoas graduadas destes mesmos distritos para se tirarem dos seus 
trabalhos e negociações como acontecia a estes apreendidos, que se comunicavam com eles 
bastantes pessoas, utilizando-se do seu trabalho.

 (APEP, Códice 324 (1801), Ofício de Joaquim Manoel Pereira Pinto enviado para o governador dom 
Francisco de Souza Coutinho, 9.8.1801. In GOMES, Flávio dos Santos. A hidra e os pântanos – mocambos 
e comunidades de fugitivos no Brasil (séculos XVII – XIX). São Paulo: UNESP - POLIS, 2005, p.68)

 Considerando o texto acima e os estudos históricos sobre formas de trabalho na Amazônia 
portuguesa, é correto afirmar: 

A)  O documento expõe as relações plurais tecidas entre amocambados e diversos sujeitos 
do mundo colonial, por meio de extensa rede de comunicação, cooperação, alianças e 
cumplicidade entre eles.

B)  Os mocambos eram compostos exclusivamente de negros fugitivos, que contavam com a 
proteção de pessoas influentes, desejosas de explorarem sua força de trabalho, burlando 
assim as normas éticas do mundo colonial.

C)  Havia um número definido de escravos negros necessários para a formação de mocambos 
na Amazônia, por isso o senhor Joaquim Manoel Pereira enviou ofício ao governador 
denunciando haver ‘muita e diferente gente acoitados por pessoas graduadas’.

D)  A utilização do trabalho de amocambados por particulares era prática corrente, aceita e 
defendida por outros proprietários, o que se denota, do documento acima, segundo o qual 
‘algumas pessoas graduadas’ do distrito estavam dando cobertura aos mocambeiros. 
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34)   
      Lei  nº 601 de 18 de setembro de 1850.

 Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o de 
compra. [...]

 Art. 19. O produto dos direitos de Chancellaria e da venda das terras, [...] será exclusivamente 
applicado: 1º à ulterior medição das terras devolutas e 2º, a importação de colonos livres [...] 

 Texto adaptado.
 APEP. Coleção de Leis. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1850. Tomo XI – Parte I. Rio de Janeiro. 

Typographia Nacional, 1851.

 A Lei acima ficou conhecida como a Lei de Terras de 1850. Considerando os seus artigos 
em destaque, contexto histórico de sua produção e a historiografia sobre o assunto, é correto 
afirmar:

A) A importação de colonos livres visava à morigeração da população branca, aprimorando-a 
para o trabalho livre, mediante a crise da substituição do trabalho assalariado, devido à 
abolição do tráfico de africanos para o Brasil.

B) Era necessária a regulamentação da situação fundiária no império, pois a pressão de nações, 
como a Inglaterra, pela manutenção do tráfico negreiro, impunha medidas políticas de 
facilitação de acesso à terra aos colonos livres.

C) A Lei de Terras e a política de importação de colonos livres eram projetos políticos conexos 
do governo imperial para solucionar o problema de substituição da mão-de-obra escrava 
pelo trabalho livre, devido ao processo de abolição do tráfico negreiro.

D) O estado imperial precisava mapear as terras que possuía para poder disponibilizá-las aos 
colonos livres e aos libertos que chegavam ao país e evitar o livre apossamento das terras 
públicas. Para isso, era necessária a abolição do tráfico negreiro.

35)  

 (Museu de Valores do Banco Central. Disponível em http://www.bcb.gov.br/pre/Museu/cedulas/Cz86/100.
asp?idpai=CZ86  Acessado em 26/05/2010)

 A moeda acima (Cruzado) foi criada no Brasil pelo Plano Cruzado, em Fevereiro de 1986, 
e homenageou o presidente Juscelino Kubitschek. Observe a arte gráfica da cédula e, 
considerando os estudos históricos sobre o governo do homenageado, é correto afirmar:
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A)  Houve o incentivo de contratação de empréstimo ao capital internacional, diminuindo o 
endividamento do estado nacional brasileiro, desestimulando a produção e o consumo de 
bens duráveis, como o automóvel de passeio e a geladeira, por comprometer a ascensão 
social da classe média.

B)  A arte gráfica da cédula ratifica a presença do capital nacional na indústria automobilística, 
mediante a abertura de estradas, ao fundo, e a auto-suficiência de energia elétrica do país, 
pois dispunha de tecnologia energética doada pelo capital monopolista internacional.

C)  Foi marcado pela retração das indústrias de base e do capital multinacional, pois 
cerceou a produção industrial de bens de consumo, estimulou a organização política dos 
trabalhadores nos sindicatos, limitou a abertura de estradas e financiou a construção de 
usinas hidrelétricas. 

D)  A arte gráfica enaltece a ideologia desenvolvimentista do governo JK, ao destacar a abertura 
de estradas (ao fundo) e a geração de energia elétrica, representada pelas torres e cabos, 
em segundo plano.

36)  

  Envelope comemorativo: dia do Pioneiro – 1/12/1975

  A respeito das informações acima, é correto afirmar:

A)  A imagem é alusiva à situação de Angola em relação às minas terrestres: o país é um dos 
mais minados do mundo, desde os anos setenta, o que mobilizou organizações como a 
OPA a exigir medidas políticas que reassentem a população local.

B)  Fundada em 1963, a OPA era aliada do MPLA. Após a saída dos portugueses, nos anos 
setenta, a ideia de revolução estava muito presente em movimentos e organizações políticas 
do país. O conflito armado que abalou o país, emergiu nesse contexto. 

C)  Com a independência de Portugal, o MPLA aliou-se às forças pioneiras da OPA, bem como 
à FNLA (Frente Nacional pela Libertação de Angola), buscando conter o avanço das tropas 
cubanas e soviéticas, aliadas da UNITA (União Nacional para a Independência Total de 
Angola).

D)  Mesmo antes da independência de Angola, a FNLA e a UNITA obtiveram apoio militar de 
forças sul-africanas. O objetivo era ratificar o controle político do MPLA, pois se receava o 
avanço das guerrilhas no sudoeste africano.

OPA: Organização de Pioneiros An-
golanos (ou de Agostinho Neto)
MPLA: Movimento Popular de Liber-
tação de Angola

HURK. George van den . A Guerra 
em Angola e ao Longo da Fronteira 
da Namíbia, 1975-1988.  Disponivel 
em http://www.filatelicamente.online.
pt/r101/artigo_html/revista101_11.
html. Acesso em 25 mai 2010.
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GEOGRAFIA
37)  
 “De uma forma geral, o avanço científico e tecnológico trouxe muitos benefícios, mas também 

muitos desafios para a inteligência humana. A tecnologia permite que o homem retire da 
natureza (...) matéria prima e energia (...) realize intensas modificações no espaço geográfico (...) 
proporcionando uma série de impactos sobre o meio ambiente. (...) Construindo, dominando 
mas também destruindo(...) tudo ao mesmo tempo.“

                        Adaptado.www.ibradi.org.br/.../Paulo_AdlerAescaladahumanaeosdesafiosambientais.acessado 
em 22/05/2010.

 No contexto da citação acima, é verdadeiro afirmar que:

A)  Um exemplo de domínio do homem sobre a natureza é a apropriação dos cursos fluviais 
para obtenção de energia, através das hidrelétricas, que, embora considerada renovável,  
provoca profundos impactos ambientais, o que faz com que suas instalações sejam motivos 
de polêmica , tal como ocorre atualmente com a provável implantação da Usina de Belo 
Monte na Amazônia , em função das discussões sobre desenvolvimento sustentável. 

B)  Um dos mais sérios desequilíbrios ambientais da atualidade consiste no efeito estufa , 
resultado da emissão de determinados gases, a exemplo do dióxido de carbono, liberado 
exclusivamente pelas queimadas que ocorrem nas florestas tropicais, em especial as que 
ocorrem na Amazônia, apesar da intensa diminuição ocorrida nas últimas décadas.

C)  Nos dias atuais, o poder técnico-científico-informacional das nações desenvolvidas 
possibilita às mesmas não só prever como também evitar a presença de fenômenos naturais  
considerados catastróficos, a exemplo das erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis, 
dentre outros.

D)  O novo meio geográfico que se desenvolve no atual período do capitalismo apresenta um 
espaço geográfico denso em objetos tecnológicos voltados para a preservação ambiental, 
a exemplo dos satélites que fornecem preciosas informações às estações metereológicas. A 
intensidade da concentração destes objetos é harmônica no que diz respeito à distribuição 
geográfica no mundo.

38)  O processo de industrialização mundial, ao longo de sua história, passou por várias 
mudanças, como as representadas na imagem abaixo, que faz parte do famoso filme Tempos 
Modernos, do grande ator e produtor Charles Chaplin. Este filme satiriza as mudanças 
impostas  pelo sistema Fordista ao setor industrial.

                    Imagem do filme Tempos Modernos.
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 A análise da imagem, associada aos seus conhecimentos geográficos, possibilita afirmar que 
o sistema em questão

A)  estimulava a formação de operários criativos, uma vez que utilizava uma linha de montagem 
que exigia mecanismos complexos .Tal sistema foi responsável por profundas modificações 
nas relações de trabalho no setor industrial do início do século XX.

B)  além de exigir habilidades especiais dos operários, primava pela presença de avançados 
centros de pesquisas tecnológicas para a formação de mão de obra  especializada, uma vez 
que tinha como preocupação central a alta qualidade da produção. 

C)  tinha como característica fundamental a presença de uma linha de  montagem que treinava 
os operários na utilização de mecanismos simples e extremamente repetitivos, desprezando 
a exigência de habilidades e capacitações especiais, além de centrar a produção na 
massificação (produção em larga escala).

D)  estimulava a diversificação da produção industrial e a não produção em série, como 
forma de garantir maior competitividade no mercado internacional para os produtos 
industrializados.Tal sistema teve como pátria os Estados Unidos, com a implantação das 
indústrias automobilísticas Ford.

39)  A Copa do Mundo de 2010 realiza-se pela primeira vez no continente africano e o país 
sede escolhido pela FIFA é a África do Sul. Este país destaca-se no contexto do continente 
porque

A)  em seu território estão os mais intensos e longos conflitos de natureza étnica do contexto 
continental, tal como acontece em vários outros países deste continente, resquícios de um 
período colonial marcado por imposições de fronteiras sem respeito às divergências culturais 
e étnicas dos povos colonizados.

B)  é o país africano que apresenta a economia mais dinâmica do continente e uma infra-estrutura 
de serviços, capazes de oferecer condições de realização de um evento de grande porte, 
como a Copa do Mundo. Há alguns anos este país tinha um sério problema social interno, 
que era a presença do Apartheid, hoje oficialmente abolido no país.

C)  além de apresentar uma crescente estabilidade econômica, não apresenta sérios desníveis 
sociais, havendo significativa harmonia na distribuição de renda entre a população.

D)  sua localização geográfica privilegiada, na costa mediterrânea, faz do país um excelente 
espaço de recepção turística, graças à grande beleza natural de seu território, além de 
inexistirem em seu território quaisquer problemas de natureza discriminatória.

40)  O domínio morfoclimático das Pradarias ou Campanha Gaúcha, localizada na porção 
meridional do território brasileiro, apresenta uma apropriação antrópica marcada 
principalmente pelas

A)  extensas reservas extrativistas, implantadas recentemente,  objetivando a  preservação do 
ecossistema e manter como principal atividade deste domínio o extrativismo vegetal, centrado 
na exploração do erva-mate.

B)  práticas agrícolas com características preservacionistas, a exemplo do cultivo em áreas 
de várzeas dos rios que cortam as planícies gaúchas que apresentam um regime de forte 
temporalidade, destacando-se neste contexto a  rizicultura.

C)  extensas áreas de prática da pecuária de corte , que tem se modernizado nos últimos anos, 
realizada nas grandes manchas de campos limpos naturais que cobrem as leves ondulações 
( coxilhas) que constituem a principal formação vegetal deste domínio.
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D)  práticas agrícolas modernas, que ocupam áreas desmatadas da floresta original( mata de 
araucárias), com extensos cultivos comerciais, especialmente grãos,a exemplo do café, que 
é atualmente o  principal produto agrícola da exportação do país.

41)  Explorada em pequena escala desde o início do século XIX, a extração da borracha 
intensificou-se na Amazônia a partir de 1850. A comercialização do produto em nível 
internacional se deu principalmente entre os anos de 1905 e 1912, época de seu apogeu, 
quando a economia brasileira, e em particular a da Amazônia, tinha forte dependência  da 
extração do látex. Essa época foi denominada de Ciclo da Borracha e propiciou à Amazônia 
brasileira grandes transformações, tais como

A)  significativo aumento da população, uma vez que esta atividade atraiu muitos migrantes 
para a região, oriundos principalmente da Região Nordeste, que passaram a constituir a 
principal força de trabalho dos seringais. Estes migrantes fixaram-se principalmente na porção 
ocidental da região, onde concentravam-se os principais seringais nativos amazônicos.

B)  instalação de indústrias do setor siderúrgico, que foram responsáveis pelo impulso 
desenvolvimentista que atingiu a cidade de Manaus neste período, que se transformou 
urbanisticamente, passando a ser conhecida com a “Paris dos trópicos”.

C)  perda da importância das atividades produtivas tradicionais do contexto regional amazônico, 
a exemplo dos pequenos roçados, a coleta florestal e/ou extrativismo vegetal e a pesca 
artesanal, dentre outras.

D)  construção de estradas, principalmente ferrovias, a exemplo da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, criadas para facilitar o escoamento da produção gomífera. Essas vias de transporte 
transformaram o padrão de circulação regional, que passou a ser principalmente ferroviário, 
tendo os rios perdido a importância enquanto vias de circulação.

42)      “Amazônidas”.
            Somos todos filhos da floresta
            Seringueiros, ribeirinhos, índios, castanheiros ou ainda quilombolas
            Nosso chão é nossa pátria
            Nossos rios, nossos eternos caminhos
            Nossos saberes e tradições, riqueza infinita
            Nossos lugares, o nosso jeito de ser 
            Enfim somos amazônidas, nortistas de fé e de coragem.
                             Autor desconhecido ( declamado no 1º encontro de seringueiros de Coari, em 2009 )
 Na Amazônia, são diversas as formas de produção e organização do espaço geográfico com 

forte influência cultural, como os espaços de vivência dos chamados “povos da floresta", 
cantados nos versos acima. Dentre estes espaços, destaca-se o dos (as):

A)  seringueiros e castanheiros, considerados como os mais autênticos representantes dessas 
populações e com uma  apropriação do espaço voltada para a terra-firme, devido as suas 
práticas extrativistas serem exclusivas desse espaço,uma vez que só nessa porção da floresta 
ainda há presença de seringueiras e castanheiras.

B)  comunidades quilombolas, cuja população é de marcada descendência indígena, estão 
concentradas principalmente nas ilhas do arquipélago do Marajó e  definem formas de 
apropriação bastante  tradicionais e voltadas especialmente para a várzea. Estas comunidades 
vivem basicamente de atividades voltadas para o uso da terra.

C)  ribeirinhos, que vivem em espaços onde ocorre uma apropriação voltada  para o rio, a 
várzea e a floresta e  uma forma de ordenamento do território  que antecede as intensas 
modificações espaciais que ocorreram / ocorrem com a expansão das fronteiras econômicas 
na região, vivenciadas nas últimas décadas.

D)  comunidades indígenas, cuja apropriação do território é marcada por características únicas, 
mantidas ao longo dos séculos, sendo suas organizações espaciais iguais às  do período pré-
colonial. Estas comunidades realizam cotidianamente uma utilização mínima dos recursos 
naturais dos rios e da floresta.
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LITERATURA

43)
     Mil anos há que busco a minha estrela
     E os Fados dizem que ma têm guardada;
     Levantei-me de noite e madrugada,
     Por mais que madruguei, não pude vê-la.

     Já não espero haver alcance dela
     Senão depois da vida rematada,
     Que deve estar nos céus tão remontada
     Que só lá poderei gozá-la e tê-la.

     Pensamentos, desejos, esperança,
     Não vos canseis em vão, não movais guerra,
     Façamos entre os mais üa mudança:

     Para me procurar vida segura
     Deixemos tudo aquilo que há na terra,
     Vamos para onde temos a ventura. 
         (Francisco Rodrigues Lobo)

  Sobre o poema acima, é correto afirmar que:

A) Revela a segurança no futuro e a certeza da felicidade do presente ao lado da amada;
B) Deixa clara a análise objetiva, racional, da vida, que nos remete, graças à forma, à literatura 

parnasiana;
C) A instabilidade emocional do “eu” que procura no céu, o que não encontra na terra; 
D) Demonstra desprezo total às coisas do pós-“vida rematada”, que é identificado em: “Que 

deve estar nos céus tão remontada/ que só lá poderei gozá-la e tê-la”.
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44)  

    Quis gravar "amor"
    No tronco de um velho freixo
    "Marília", escrevi. 
        (Manuel Bandeira)

 A homenagem que Manuel Bandeira faz a Tomás Antônio Gonzaga nos remete de imediato 
ao poema “Marília de Dirceu”. O poema de Bandeira, associado ao ideário do texto de 
Gonzaga, nos remete a que características do poema do escritor árcade luso-brasileiro?

A)  O lirismo e o bucolismo árcades;
B)  O Ridendo Castigat Mores (princípio latino do “rindo corrigem-se os costumes”);
C)  O culto à natureza ufanista, de cor-local;
D)  O menosprezo ao culto poético-egocêntrico de Dirceu.
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45)  

  A Carta, de Pero Vaz de Caminha, registro de achamento do Brasil, tem importância 
literária, na medida em que lança, entre outras características, sugestões temáticas que serão 
exploradas por escritores brasileiros de diversos momentos histórico-literários posteriores aos 
séc. XVI. O quadrinho acima, de Lailson Cavalcanti, deixa claro ...............................  como 
característica, que pode ser evidenciada no excerto d’A Carta, destacado posteriormente:

A)  o propósito de alastrar a fé cristã no Novo Mundo: “Acabada a missa, desvestiu-se o padre 
e subiu a uma cadeira alta; e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e 
proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do 
achamento desta terra, conformando-se com o sinal da Cruz, sob cuja obediência viemos, 
o que foi muito a propósito e fez muita devoção”

B)  o estranhamento de costumes entre os dois povos que se ignoravam: “... Mostraram-lhes 
um carneiro; não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, 
e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali 
de comer: pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer 
daquilo quase nada; e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora";

C)  o interesse de exploração comercial da terra: “...Viu um deles umas contas de rosário, 
brancas; fez sinal que lhas dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço; e 
depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as 
contas e para o colar do Capitão, como se dariam ouro por aquilo”;

D)  o caráter descritivo:  "(...) Ali andavam entre eles três ou quatro moças bem novinhas e 
gentis, com cabelo mui pretos e compridos pelas costas e suas vergonhas tão altas e tão 
saradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as nós muito bem olharmos não tínhamos 
nenhuma vergonha.";
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46) 

 “... Entra José com calça e jaqueta branca.
 José  Adeus, minha Aninha! (Quer abraçá-la .)
 Aninha  Fique quieto. Não gosto destes brinquedos. Eu quero casar-me com o
  senhor, mas não quero que me abrace antes de nos casarmos. Esta gente quando
  vai à Corte, vem perdida. Ora diga-me, concluiu a venda do bananal que seu pai lhe
  deixou?
 José  Concluí.
 Aninha  Se o senhor agora tem dinheiro, por que não me pede a meu pai?
 José  Dinheiro? Nem vintém!
 Aninha  Nem vintém! Então o que fez do dinheiro? É assim que me ama? (Chora.)
 José  Minha Aninha, não chores. Oh, se tu soubesses como é bonita a Corte!
  Tenho um projeto que te quero dizer.
 Aninha  Qual é?
 José  Você sabe que eu agora estou pobre como Jó, e então tenho pensado em
  uma cousa. Nós nos casaremos na freguesia, sem que teu pai o saiba; depois
  partiremos para a Corte e lá viveremos.
 Aninha  Mas como? Sem dinheiro?
 José  Não te dê isso cuidado: assentarei praça nos Permanentes.
 Aninha  E minha mãe?
 José  Que fique raspando mandioca, que é ofício leve. Vamos para a Corte, que
  você verá o que é bom.
 Aninha  Mas então o que é que há lá tão bonito?...” 
          (Martins Pena)

 Após a leitura atenta do excerto acima, inserido na peça escrita por Pena, assinale a alternativa 
correta:

A) Graças ao tom irreverente, bem como a fixação dos costumes do povo, o texto pertence ao 
Modernismo brasileiro;

B) Trata-se de uma comédia de costumes, o texto é marcado pela crítica social, de acordo com 
o séc. XIX brasileiro;

C) Se contextualizado, o trecho destacado deixa evidenciar o teatro doutrinário de influência 
jesuítica;

D) Ignora a sátira aos costumes do povo brasileiro.
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ESPANHOL
Lee atentamente el texto y señala la única alternativa correcta a lo que se pide en 
las cuestiones 47 a 50. 

“¿Eres un artista de la fuga?”, por Álvaro Ibáñez.

 Diferir. Aplazar. Intentar evitar lo inevitable, postergándolos con acciones irrelevantes, 
a veces incluso de forma irracional. Son algunas de las definiciones de la procrastinación, 
un término tan difícil de pronunciar como de comprender en profundidad.
 ¿Acabar el informe que hay que entregar el lunes? Mejor echar un vistazo al correo por si 
hay algo… ¿Limpiar el trastero y llevar los cacharros inútiles al punto de reciclaje? Tal vez 
cuando acabe de reordenar los libros de la estantería por colores, a ver qué tal quedan… 
¿Recopilar las notas de gastos para pasarlas a contabilidad? Después de dar una vuelta por 
Facebook a ver qué se cuece…son ejemplos cotidianos de un fenómeno que cuando se 
explica a la gente que nunca ha oído la palabra muchas veces hace exclamar un: “¡ajá, a 
mí me ha pasado eso!”
 Y es que muchas personas encajan en la irónica definición de los líderes del mañana: 
aquellos que prefieren invertir el refrán y dejar a toda costa para el día siguiente lo que 
deberían hacer hoy. Pero, a diferencia de vagos, perezosos e impuntuales, los procrastinadores 
son conscientes de que su comportamiento es incorrecto, se sienten mal y saben que les 
traerá problemas. Los holgazanes simplemente tienen pocas ganas de ponerse a hacer algo, 
pero no suelen reemplazarlo de forma consciente por otras tareas. ¿Qué hay que ordenar 
un archivo de viejos documentos de la oficina? Pues el procrastinador perderá el tiempo 
dibujando con colores esquemas de cómo lo va a organizar. Luego los pasará a limpio, 
después al ordenador… mientras que el vago se dedicará a holgazanear.
 En la mayor parte de la población, el sentido de la responsabilidad y la fuerza de voluntad 
permiten superar esa tendencia a posponer los cometidos desagradables, pero hay quien 
no consigue.
                  Revista Muy Interesante Nº 345
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 Glosario

 Cacharro: vasilha quebrada; coisas inservíveis; lixo.
 Cocer: ferver. No texto: (o que está acontecendo) 
 Ganas: vontade.
 Invertir: investir.
 Postergar, Posponer: preterir, adiar.
 Reemplazar: recolocar.
 Soler: ter o costume de.

47)  El texto muestra preocupaciones con el medio ambiente cuando…

A)  se intenta evitar lo inevitable.
B)  Facebook cuece en la pantalla.
C)  hay cosas importantes para hacer en la oficina.
D)  se llevan los cacharros al punto de reciclaje.

48)  La expresión “echar un vistazo” significa: 

A)  Observar atentamente.
B)  Leer algo rápidamente.
C)  Tirar los ojos grandes.
D)  Escribir un correo electrónico.

49)  De acuerdo con el texto, se entiende que un procrastinador es:
A)  alguien que mueve su responsabilidad a su manera.
B)  alguien que no hace lo que es importante.
C)  una persona que hace inmediatamente todo lo que debe ser hecho.
D)  una persona que hace todas las cosas.

50) En la expresión “¡Ajá, a mí me ha pasado eso!”, ese “¡Ajá!” se lo sustituye por ___________ 
sin que pierda su valor.

A) A ver…
B) Sin embargo…
C) Oye…
D) Entonces…
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