
PROCESSO SELETIVO 2011 / I

BOLETIM DE QUESTÕES

INGLÊS



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 frequência 
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!      

      



                  CESUPA • Processo Seletivo 2011 / I
         Boletim de Questões • Página 1    

             

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  

Procura-se um amigo.

 Não precisa ser homem, basta ser humano, basta ter coração. Precisa saber falar e saber calar, 
sobretudo saber ouvir.
 Tem que gostar de poesia, de madrugada, de pássaros, do sol, da lua, do canto dos ventos e 
da canção da brisa.
 Deve ter um amor, um grande amor por alguém, ou então sentir falta por não ter esse amor.
 Deve amar o próximo e respeitar a dor que todos os passantes levam consigo.
 Deve guardar segredo sem se sacrificar.
 Não é preciso que seja de primeira mão, nem é imprescindível que seja de segunda mão. Pode 
já ter sido enganado (todos os amigos são enganados).
 Não é preciso que seja puro, nem que seja de todo impuro, mas não pode ser vulgar.
 Procura-se um amigo para gostar dos mesmos gostares. Que se comova quando chamado de 
amigo. Que saiba conversar de coisas simples, de orvalhos, de grandes dunas e de recordações da 
infância.
 Procura-se um amigo que diga que vale a pena viver, não porque a vida é bela, mas porque 
já se tem um amigo.
 Procura-se um amigo para parar de chorar. Para não se viver no passado em busca de memórias 
perdidas.
 Procura-se um amigo que nos bata no ombro sorrindo ou chorando, mas nos chame de 
amigo.
 Procura-se um amigo que creia em nós.
 Procura-se um amigo...simplesmente um amigo.
(autor desconhecido -in Português-projeto alternativo, Miriam Donátio e Eloisa Cardoso -trechos)
                                                                                
As redes de relacionamento possibilitam, via internet, ter amigos -ou seguidores - em qualquer lugar 
do planeta. Entretanto a quantidade de amigos virtuais talvez não contemple a necessidade humana 
de companheirismo, partilha e solidariedade que um único amigo real pode suprir. Após reflexão, 
construa um texto em prosa sobre o tema “Amigo real, amigo virtual”
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Proposta 2

A escola e o preconceito.

 A escola, local onde as crianças se encontram, nos permite ter uma bela visão das diferenças 
de aparência entre elas. Vemos crianças de todos os tamanhos, pesos, cor de pele, cabelos, olhos, 
etc. Entretanto, dentre essas diferenças, algumas são mais expressivas e são essas que chamam 
mais atenção. As crianças que as apresentam são as que se tornam alvos de apelidos, de atitudes 
preconceituosas e, portanto, de discriminações. 
 O que torna essas diferenças mais expressivas do que outras? São vários os motivos, mas talvez 
uma das razões mais importantes seja o distanciamento delas daquilo que é considerado como o 
“tipo ideal”.
 E qual é esse “tipo ideal”? Por mais difícil que seja, vamos encarar a imagem do nosso tipo 
ideal: homem, jovem, branco, magro e bem vestido, fisicamente perfeito.
 Como fica a situação das crianças que usam óculos, das que estão com sobrepeso ou muito 
magras, das que têm cabelos vermelhos ou crespos, pele negra, olhos puxados, etc?
 Foguinho, japinha, quatro olhos, nanico, crioulo e baleia, entre tantas outras, são algumas das 
denominações que as crianças dão a esses colegas.
 E a escola tem sido um ambiente indiferente a essas questões. Ela não desenvolve nenhum 
trabalho sistemático a esse respeito e pratica, portanto, a política do avestruz: enterra a cabeça na 
areia para não ver os problemas que tem a sua frente. A questão é que não são apenas as crianças 
vítimas de preconceito as únicas prejudicadas. Todo o esforço da educação, que é o de buscar o 
melhor viver, fica comprometido.
 Por isso, aquela expressão tão valorosa, mas tornada vazia de sentido, que toda escola sustenta 
em seu projeto – “educação para a cidadania” – precisa ser honrada para que, na prática, crianças 
não sofram, sozinhas e sem apoio, a discriminação de seus colegas. Esses, por sua vez, também 
precisam aprender o sentido do que fazem.
 Lutar contra o preconceito é uma responsabilidade da escola também, afinal trata-se de 
educação. Mas isso não deve acontecer pelo moralismo ou pela instalação do politicamente 
correto.
 O eixo desse trabalho deve ser o conhecimento e a construção de relações justas, solidárias 
e respeitosas no ambiente público.

(Rosely Sayão – Folha  de São Paulo, 07/09/10 – trecho)

O preconceito não se limita ao ambiente da escola e ações preconceituosas se realizam sempre que se 
manifesta rejeição (muitas vezes perseguição) contra os que são “diferentes” na aparência, na opção 
sexual, na convicção religiosa, por habitar determinada região, entre outros tantos aspectos.
Após reflexão, construa um texto em prosa sobre o tema “O preconceito é uma questão de 
educação”.
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RASCUNHO
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PARTE II - QUESTÕES OBJETIVAS

LÍNGUA PORTUGUESA

    Texto para as questões de 1 a 4

Avenida Amazonas

 Para ir à escola ou garantir o almoço, Ravel Marinho, 12, cruza a “avenida Amazonas”.Essa 
”avenida”, como o menino brinca de chamar, não fica em uma grande cidade. É o imenso rio 
Amazonas, com 6900 km de extensão.
 Ravel mora no paraná do Tapará, no interior de Santarém (PA). Habita a várzea, área que alaga 
no inverno, época das chuvas. Vive por conta do ciclo das águas. ”Enche tudo por aqui. Aí a gente 
fica sem pé, anda só de canoa”.
 Até o calendário escolar segue a cheia e a seca (no verão): as aulas vão de agosto a abril, 
quando os moradores da várzea aproveitam a terra para plantar. Depois chegam as férias, de maio 
a julho, justamente no inverno.
 É quando o Amazonas invade as casas dos ribeirinhos, que constroem marombas (passarelas 
de madeira sobre as águas). Também se espalham cobras, jacarés e peixes - então dá para pescar 
no próprio quintal.

                                                         (Gabriela Romeu -Folha de São Paulo, 02/10/10 -trecho)

01)  O texto remete à paisagem do interior do Pará e ao cotidiano dos ribeirinhos. Em “habita a 
várzea, área que alaga no inverno, época das chuvas...” , para demonstrar a peculiaridade 
do inverno na região, o autor usou como recurso o mecanismo sintático do(a)

A)  aposto
B)  vocativo
C)  predicativo do sujeito
D)  oração adjetiva

02)  “Para ir à escola ou garantir o almoço, Ravel Marinho cruza a “avenida  Amazonas” ”
   “... É quando o Amazonas invade as casas dos ribeirinhos”
 A interferência do rio Amazonas na vida dos ribeirinhos está expressa de forma figurada nos 

dois excertos, caracterizando, respectivamente

A)  metáfora e hipérbole.
B)  hipérbole e personificação.
C)  metáfora e metonímia
D)  metonímia e hipérbato

03)  “Aí a gente fica sem pé ... ”
 Para entender a expressão em negrito, é necessário:
     I- contextualizá-la.
    II -possuir conhecimento partilhado.
   III -considerar a conotação.
A) I e II
B) I e III
C) II e III
D) I , II e III
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04)  A construção do trecho “Também se espalham cobras, jacarés e peixes.” provoca 

ambiguidade de sentido: tanto é possível entender-se que cobras, jacarés e peixes são 
agentes da ação de espalhar (provável intenção do autor),como é possível entender-se que 
cobras, jacarés e peixes são espalhados por um agente externo - alguém os espalha.Tal 
ambiguidade se deve à (ao)

A)  inversão na ordem dos termos.
B)  uso da voz passiva pronominal.
C)  colocação inadequada do pronome “se”.
D)  ausência de sujeito na oração.

Texto para as questões 5 e 6 

Povo do rio
 Ribeirinhos são aqueles que moram nas margens dos rios. Muitos termos usados na região 
vêm da forte relação que eles têm com as águas. Por exemplo, se alguém diz que está de “bubuia” 
quer dizer que está “boiando”( não entendendo nada do que acontece).
                                                                      Folha de São Paulo 02/10/10

05)  No texto em questão predomina a função da linguagem

A)  referencial
B)  fática
C)  metalinguística
D)  emotiva

06)  O texto exemplifica como a língua portuguesa (e todas as outras línguas) apresenta variações 
de acordo com o ambiente em que vive o falante. As explicações necessárias para entender-
se o significado da palavra ”bubuia” enquadram essa variação no nível

A)  dos sons 
B)  da morfologia
C)  da sintaxe
D)  do léxico

MATEMÁTICA

07)  Um veículo FLEX, abastecido com álcool, percorre em média 7km por litro consumido. 
Esse mesmo veículo, abastecido com gasolina, faz em média 10km por litro consumido. 
Considerando que os litros do álcool e da gasolina têm preços iguais, respectivamente, a 
R$2,05 e R$2,68, para realizar uma viagem de 350km é mais vantajoso abastecer

A)  com álcool, considerando que o preço do litro do álcool é menor.
B)  com álcool, porque consome menos.
C)  com gasolina ou com álcool o gasto será o mesmo.  
D)  com gasolina, que dá uma economia de R$8,70. 
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08)  Quantos anagramas da palavra CESUPA começam por consoante e terminam por vogal?

A)  720
B)  216
C)  144
D)  72

09)  No plano cartesiano, a sentença matemática                         representa

A)  uma circunferência de raio 5.
B)  um ponto.
C)  duas retas distintas.
D)  uma só reta, que não passa na origem.

10)  Sendo A =                    e det A= 5, o valor da expressão det (2A) – det (At) – det (-A) é  
igual a

A)  40
B)  30
C)  20
D)  10

11)  Para as comemorações de um torneio, a equipe campeã reservou um barril de chopp para 
ser servido em tulipas. O barril tem a forma de um cilindro circular reto com 15cm de raio e 
40cm de altura, e a tulipa tem formato de um cone reto com 3cm de raio e 10cm de altura. 
A quantidade de tulipas que podem ser servidas com o chopp de um barril é 

A)  100
B)  200
C)  300
D)  400

12)  Considerando x um arco do segundo quadrante com cosx = -     , o valor da expressão 
cos(π-x) . sen(x+π) . tg(-x) é igual a

A)  -

B)  - 

C)  

D)  
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FÍSICA

13)  No recente acidente em uma mina no Chile, um dos problemas enfrentados pelos mineiros 
presos a 700 m de profundidade era o calor excessivo. Isto ocorre porque no interior da 
Terra a temperatura é maior que na superfície, devido, principalmente, ao calor gerado pelo 
decaimento de materiais radioativos . Em média, no planeta, a temperatura aumenta 1oC 
para cada 33 metros de profundidade. Essa taxa, conhecida como gradiente geotérmico,  
pode ser considerada constante nos primeiros 40 km de profundidade.  Assinale a alternativa 
que melhor representa o gráfico que relaciona a profundidade com a temperatura, na faixa 
até 40 km.

A)                                                                         B)

C)                                                                         D)

14)  A luz que enxergamos é uma forma de radiação eletromagnética, da mesma natureza que 
as ondas de rádio, os raios X ou a radiação infra-vermelha. A principal característica que 
diferencia estas ondas é a faixa de frequências de cada tipo. Se ordenarmos estes 4 tipos de 
ondas de acordo com a frequência, da mais baixa para a mais alta, teremos:

A)  ondas de rádio; infra-vermelho; luz; raios X.
B)  luz; ondas de rádio; infra-vermelho; raios X.
C)  raios X; luz; ondas de rádio; infra-vermelho.
D)  infra-vermelho; raios X; ondas de rádio; luz.
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15)  Um balanço usado por crianças em parques pode ser considerado um pêndulo simples, 
se desprezarmos a massa das cordas que sustentam o assento e a resistência do ar ao 
movimento. Suponha inicialmente o assento de massa M movendo-se vazio. Este pêndulo 
terá um período de oscilação e energia mecânica total bem definidos. Analise o que ocorrerá 
com estas grandezas quando uma criança passa a se balançar no assento, em um movimento 
com a mesma amplitude.

A)  O período e a energia total do pêndulo permanecem inalterados.
B)  O período do pêndulo permanence inalterado, mas a energia total aumenta.
C)  O período do pêndulo diminui e a energia total permanence inalterada.
D)  O período de oscilação e a energia total do pêndulo aumentam.

16)  Em um ambiente industrial, a medição de corrente elétrica não é uma tarefa fácil, 
principalmente se ela tiver uma baixa intensidade. Um dos equipamentos utilizados para 
este fim é o medidor de corrente de fuga (figura abaixo). Nele, o cabo com corrente elétrica 
é colocado no centro do aro e o aparelho é sensível à intensidade do campo magnético no 
aro circular. Como este campo é proporcional à intensidade da corrente, o aparelho mostrará 
o seu valor nominal no visor. Por exemplo, suponha um valor do campo magnético de 40 
microtesla e o raio do aro igual a 8 cm. Nesta situação, qual o valor de corrente elétrica no 
fio que atravessa o aro? (μ0 = 4π x 10-7 N/A2)

A)  12 A
B)  32 A
C)  8 A
D)  16 A
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17)  Os geofísicos estudam a propagação de ondas sísmicas (ondas mecânicas que se propagam 
nas camadas de rochas na crosta terrestre) para determinar as estruturas da crosta. Quando 
um raio dessas ondas atravessa a interface entre dois meios nos quais as velocidades de 
propagação são diferentes, ele sofre um desvio em sua trajetória que obedece à Lei de 
Snell:

                                                                                           ,

 em que V1 e V2 são as velocidades de propagação nos meios (1) e (2)  e î e ̂  são os ângulos 
de incidência e de refração, conforme ilustrado na figura 1, abaixo:

 Considere uma parte da crosta terrestre na qual um raio associado a uma onda sísmica tem 
a trajetória mostrada na figura 2, atravessando três camadas diferentes. Marque a alternativa 
com a relação correta entre as velocidades de propagação da onda nos três meios:

A)  V1 = V2 > V3
B)  V1 > V2 > V3
C)  V1 < V2 = V3
D)  V1 < V2 < V3

18)  A corrente elétrica pode se propagar pelos condutores sólidos, como os metais, e também 
pelos líquidos, como as soluções salinas. Em cada caso, a corrente é formada pelo movimento 
de partículas com carga elétrica, positiva ou negativa, em resposta à aplicação de um campo 
elétrico.

 
 Sobre os portadores de carga que se movimentam para formar a corrente elétrica, é correto 

afirmar:

A)  Nos metais, a corrente é formada pelo movimento de elétrons em um sentido e de prótons 
no sentido contrário.

B)  Em uma solução salina, a corrente é formada por íons negativos em um sentido e por íons 
positivos no sentido contrário.

C)  Nos metais, a corrente é formada pelo movimento de elétrons e de íons positivos e negativos, 
todos no mesmo sentido.

D)  Nos fluidos condutores, a corrente é formada apenas pelo movimento de elétrons em um 
único sentido.

 

(1) 

(2) 

Figura 2 

(3) 

 

î 

r 

(1) 

(2) 

Figura 1 

^
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BIOLOGIA

19)  

 O prêmio Nobel de Medicina 2009 foi concedido a três cientistas (Elizabeth H. 
Blackburn, Carol W. Greider e Jack W. Szostak) que resolveram um problema maior na 
biologia: como os cromossomos podem ser copiados de modo completo durante as divisões 
celulares e como são protegidos da degradação. Os laureados pelo Nobel mostraram que a 
solução pode ser encontrada no final dos cromossomos, nos telômeros, e em uma enzima 
que os forma, a telomerase. Se os telômeros forem encurtados, as células não conseguem 
mais se dividir e as populações celulares não se renovam, instalando-se o envelhecimento. 
Entretanto, a telomerase, capaz de repor as unidades de DNA perdidas durante a divisão 
celular, impede o encurtamento dos telômeros. O trabalho lança luz nos estudos do 
processo de envelhecimento e do câncer, estimulando o desenvolvimento potencial de 
novas terapias. 

(http://notadolaboratorio.blogspot.com, 05/01/2010- adaptado).

 Sobre os fatores mais importantes que podem influenciar na atividade enzimática da 
telomerase, assinale a alternativa correta.

A)  Reagente e pH
B)  Temperatura e reagente
C)  Substrato e aminoácido
D)  Temperatura e pH

20)  Nas últimas eleições presidenciais (outubro/2010), muito se falou sobre a posição dos 
candidatos em relação a temas que colocam em oposição diferentes segmentos da sociedade 
civil, como é o caso do aborto e da união civil entre homossexuais. O texto abaixo trata 
do assunto como um problema de saúde pública, independentemente de questões morais 
e religiosas.

 “A discussão sobre a descriminalização do aborto envolve princípios religiosos, morais, 
jurídicos, científicos, e pode ser considerado um problema de saúde pública, visto que 
põe em risco a vida de milhões de mulheres que se submetem a procedimentos de forma 
clandestina. A legalização do aborto não é uma questão simples, pois o sistema público de 
saúde brasileiro não tem condições de realizar as cirurgias de curetagem, faltam infaestrutura 
adequada e dinheiro. Portanto, fica mais barato fazer campanhas educativas em favor da 
contracepção” .

(Revista Veja, 13.out.2010, pp. 68-70 - adaptado).

 Sobre os vários métodos contraceptivos que poderiam ser objeto de campanhas educativas, 
assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, aqueles normalmente utilizados por 
mulheres, nas categorias: de barreira, hormonal, comportamental e cirúrgico:

A)  Camisinha, tabelinha, pílula anticoncepcional e vasectomia
B)  Camisinha, pílula anticoncepcional, tabelinha e laqueadura
C)  Dispositivo intra-uterino (DIU), tabelinha, diafragma e laqueadura
D)  Diafragma, tabelinha, DIU e vasectomia
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21)  Nos últimos meses tem sido noticiada a morte de várias pessoas em função de infecção 
hospitalar causada pela superbactéria KPC (Klebsiella peneumoniae carbapenemase), termo 
utilizado para qualquer bactéria que desenvolva resistência a muitos medicamentos.

 Sobre os processos que levam à resistência bacteriana, é correto afirmar que:

A)  A resistência a antibióticos surge em bactérias como resultado de alteração genética e se 
mantém nas populações por seleção natural.

B)  Alterações genéticas em bactérias ocorrem por transmissão de material genético de uma 
bactéria para outra.

C)  No núcleo da célula bacteriana são os plasmídeos que conferem à bactéria a resistência a 
antibióticos.

D)  As mutações e a recombinação gênica ocorrem de forma espontânea entre os seres vivos 
e causam variabilidade genética.

22)  

“Biocombustível estará em 10% dos ônibus até 2012 - O combustível ecológico que está 
em teste em Curitiba reduz em até 25% a fumaça e em 30% a emissão de monóxido de 
carbono..., um dos gases que contribui para o aquecimento global.” 

(Gazeta do Povo,  http://www.gazetadopovo.com.br, 24/10/2010).

 Sobre a utilização de combustíveis nos meios de transporte, analise as seguintes proposições 
e assinale a alternativa correta.

I. O uso do petróleo como fonte energética representa uma das maiores causas da poluição 
do ar, pois sua queima contribui para o aumento do efeito estufa.

II. Embora fabricado a partir de fontes renováveis, o biocombustível é uma alternativa 
questionável para substituição do petróleo, pois emite maior quantidade de poluentes.

III. A excessiva combustão dos derivados de petróleo constitui um dos fatores que causam 
desequilíbrio no ciclo do carbono na natureza.

IV. Os principais componentes da atmosfera que contribuem para o efeito estufa são o gás 
carbônico e o vapor d’água.

  Estão corretas:

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

 



CESUPA • Processo Seletivo 2011 / I
Boletim de Questões • Página 12     

23)  Você já observou uma cobertura vegetal muito pequena em muros e rochas?
 Esse “tapete verde”, muito comum em lugares úmidos, é formado por musgos - um tipo de 

briófita, plantas que dependem da água para reproduzir, encontradas preferencialmente em 
locais úmidos e com sombra, como barrancos, encostas de rios e cachoeiras.

 Com base no esquema abaixo, sobre o ciclo de vida de um musgo, correlacione, no quadro 
ao lado, os algarismos de 1 a 4 que definem corretamente cada uma das fases enumeradas 
no ciclo reprodutivo dessas briófitas.

        

                ESTRUTURA HAPLÓIDE QUE GERMINA
                ORIGINANDO INDIVÍDUO HAPLÓIDE

                CÉLULAS HAPLÓIDES QUE SE UNEM
                DURANTE A FECUNDAÇÃO

                INDIVÍDUO DIPLÓIDE DEPENDENTE DA 
                PLANTA E DE VIDA CURTA

                INDIVÍDUO HAPLÓIDE DE VIDA
                INDEPENDENTE E DURADOURA

 Assinale a alternativa que representa a sequência numérica correta das fases observadas no 
ciclo reprodutivo do musgo.

A) 4, 2, 3 e 1.
B) 1, 2, 3 e 4.
C) 4, 3, 2 e 1.
D) 1, 3, 2 e 4.

24)  

 A maratona dos médicos no resgate dos mineiros chilenos - Especialistas organizam 
um roteiro de ações para garantir a saúde dos 33 homens soterrados antes, durante e após 
o resgate: Uma das principais preocupações diz respeito à reintrodução dos mineiros à luz 
solar. Todos vão usar óculos especiais com filtros para raios ultravioleta, durante a subida 
e na chegada à superfície. Os óculos podem impedir lesão séria da retina, além de auxiliar 
no processo de readaptação dos olhos à luminosidade natural. A equipe de salvamento 
apontou que os primeiros diagnósticos serão realizados em uma sala com pouca claridade, 
para evitar desconforto e maiores danos à visão. 

(http://veja.abril.com.br, 12/10/2010).

 A preocupação dos médicos se deveu ao fato de que na retina estão localizadas as células 
fotorreceptoras:

A)  cones e bastonetes, que controlam a quantidade de luz que entra no olho.
B)  íris e cristalino, que direcionam a intensidade da luz que penetra no olho.
C)  íris e cristalino, que transmitem as imagens recebidas pelo cérebro.
D)  cones e bastonetes, que recebem os estímulos luminosos.
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QUÍMICA

25)  Uma solução preparada pela dissolução de 5,00 g de um composto sólido, não eletrólito, 
em  185,00 g  de  benzeno, C6H6, congela a 4,88 oC. Sabendo-se  que  para  o  benzeno  
Tc = 5,50 oC e   kc = 5,10 oC/mol.kg-1, a massa molar do composto em questão, em g/mol, 
é, aproximadamente,

A)  182
B)  200
C)  221
D)  250

26)  Os produtos principais obtidos nas sequências de reações químicas I e II representadas a 
seguir, são, respectivamente,     

I)   CH3CH2CONH2

P2O5

NH2

CH3

1) CH3COCl

2) Br2/FeCl3
II)

Δ

A)   CH3CH2CN

NHCOCH3

CH3

Br

; B)   CH3CH2NC

NHBr

CH3

COCH3

;

C)   CH3CH2COOH

NHCOCH2Br

CH3

; D)   CH3CH2CN

NHCOCH3

CH3

Br

;
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27)  Para o revestimento de um objeto de área igual a 6,0 cm2, com uma película de níquel 
de 0,1 mm de espessura, utiliza-se uma corrente elétrica igual a 48,00 A. Considerando-se 
que a eficiência da corrente aplicada é de 90%, o tempo necessário, em segundos, para o 
revestimento é, aproximadamente,

A) 40,8     Dados: Massa molar (g.mol-1): Ni = 59
B) 36,6      1 F = 96.500 C
C) 20,4      ρ(Ni) = 9,0 g.cm-3

D) 18,3

28)  Analise as alternativas e assinale a CORRETA.

         Dados: Massas Molares (g/mol) O = 16;  Mg =24;  Fe = 56; Au = 197 
                                                                       Número de Avogadro = 6 x 1023

A)  Na combustão completa de 5,0 g de magnésio metálico, com quantidade suficiente de gás 
oxigênio, O2, são obtidos 38 g de óxido de magnésio, MgO.

B)  Em uma reação química nenhum átomo desaparece; os mesmos são apenas rearranjados.
C)  Em uma equação química equilibrada, a quantidade de matéria dos reagentes deve ser 

igual à dos produtos.
D)  Massas iguais dos metais ouro (Au) e ferro (Fe) contém o mesmo número de átomos.

29)  Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I – A emissão de raio gama pelo núcleo de um átomo provoca uma modificação no seu número 
atômico e no seu número de massa. 

II – Um radionuclídeo que apresenta massa igual a 12 g teve sua massa reduzida para 0,75 g 
em 22 horas. Portanto, a meia vida deste radionuclídeo é 3 horas.

III – Dada a sequência de decaimento radioativo abaixo, conclui-se que as partículas emitidas 
são, respectivamente: α ; β ; β ; α.

 Está(ão) CORRETA(S) :
A)  Apenas I
B)  Apenas II
C)  Apenas III 
D)  Apenas I e II

30)  Considerando as afirmativas abaixo, relativas à substância que apresenta a fórmula 
estrutural  H3CC(CH3)2CH(CH3)CH3 , assinale a alternativa CORRETA.

I – É um alcano ramificado.
II – Apresenta somente carbono secundário na sua estrutura.
III – Tem fórmula molecular C7H16 .
 Estão CORRETAS :
A)  Apenas I e II
B)  Apenas I e III
C)  Apenas II e III 
D)  I, II e III

A    B C D E235 231 231 231 227
79 77 78 79 77
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HISTÓRIA

31) 

 “Em dias fixos, vemo-lo levar ao oficial do senhor, na maior parte das vezes, produtos colhidos 
nos seus campos, frangos da sua capoeira, favos de cera tirados das suas colmeias ou dos enxames da 
floresta mais próxima. Noutros momentos, ele trabalha nos campos ou nos prados do domínio. Ou 
ainda o vemos transportar, por conta do senhor, pipas de vinho ou sacos de trigo, para residências 
mais distantes. É à custa do suor dos seus braços que são reparados os muros ou os fossos do castelo. 
[...] Quando chegam as grandes caçadas, é ele quem sustenta a matilha de cães.
 [...] Mais frequentemente, [o senhor] obrigava os camponeses a moerem no seu moinho, a 
cozerem o pão no seu forno, a fazerem o vinho no seu lagar”.

   (BLOCH, MARC. A sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 1982. p. 293-295)

 A dependência das explorações camponesas face a um senhor comum traduzia-se pelo 
pagamento de diversas obrigações. No trecho acima pode-se identificar, sequencialmente, 
as seguintes obrigações:

A)  Corveia, banalidades, taxa de justiça
B)  Talha, corveia, banalidades 
C)  Captação, talha, corveia,
D)  Talha, banalidades, corveia.

32)  

“Para que se faça justo conceito das boiadas que se tiram cada ano dos currais do Brasil, basta advertir 
que todos os rolos de tabaco que se embarcam para qualquer parte vão encourados. E, sendo cada 
um de oito arrobas, e os da Bahia, [...] ordinariamente cada ano pelo menos vinte e cinco mil, e os 
das Alagoas de Pernambuco dous mil e quinhentos, bem se vê quantas reses são necessárias para 
encourar vinte e sete mil e quinhentos rolos. [...]. O certo é que não somente a cidade, mas a maior 
parte dos moradores do recôncavo mais abundantes, se sustentam nos dias não proibidos da carne 
do açougue, e da que se vende nas freguesias e vilas.“ 
 ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. 
Universidade de São Paulo, 1982.p. 201).

    A primeira Edição da referida obra aconteceu no ano de 1711, em Lisboa.

 Considerando o trecho, as informações acima e os estudos históricos sobre a ocupação 
portuguesa, afirma-se que

A)  o pastoreio, por meio de sua modalidade mais difundida – a pecuária extensiva – retardou o 
avanço das fronteiras e, por conseguinte, a expansão territorial da Coroa no sertão nordestino 
da Bahia e das Alagoas de Pernambuco.

B)  a pecuária e o tabaco eram atividades econômicas marginalizadas no sertão, uma vez que 
precisavam de pouca terra para o estabelecimento, daí ser necessário que se faça justo 
conceito das boiadas que se tiram [...] dos currais do Brasil.

C)  a pecuária, utilizada exclusivamente para o mercado interno, solucionou o problema 
de abastecimento do Recôncavo ao possibilitar que a maior parte dos moradores [...] se 
sustentassem nos dias não proibidos da carne do açougue. 

D)  a pecuária teve significativa importância econômica ao possibilitar o entrelaçamento 
comercial do sertão com os centros consumidores como as cidades, o litoral portuário e o 
mercado colonial uma vez que todos os rolos de tabaco que se embarcam para qualquer 
parte vão encourados.
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33)  

 "Minha verdadeira glória não foi ter vencido quarenta batalhas; Waterloo apagará a lembrança 
de tantas vitórias; o que ninguém conseguirá apagar, aquilo que viverá eternamente, é o meu 
Código Civil."

      Napoleão Bonaparte - Memorial de Santa Helena 
 (disponível em http://educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/2004/11/26/000.htm. Acessado 

em 30 out 2010. Grifos nossos)

 Considerando o termo em destaque na afirmação do governante e a luta revolucionária 
francesa no século XVIII, é correto afirmar sobre o referido Código :

A)  Além de ter sido o primeiro código legal construído por uma nação europeia ao final da 
idade moderna, apresenta leis referentes ao direito penal e comercial, ambos discutidos ao 
longo do processo revolucionário do século XVIII e inspiradores de codificações legais no 
ocidente, mesmo nos dias de hoje.

B)  Apesar de nortear a elaboração de códigos civis de vários países, preservou direitos à 
propriedade herdados dos tempos feudais, mas consagrados na revolução de 1789, como, 
por exemplo, o domínio direto sobre a terra,  ou seja, a preservação da propriedade direta 
ou eminente, que garantia ao senhor o direito de receber perpetuamente os direitos sobre 
as terras inseridas em sua senhoria.  

C)  Entrou em vigor em 1804 e formatou juridicamente conquistas consideradas fundamentais 
da revolução de 1789, para tornar-se a legislação única na França e para todos os franceses. 
Assim, preservava a igualdade perante a lei, o direito à propriedade e a separação entre 
Igreja e Estado, inspirando outros códigos desde então.

D)  Influenciando diversos códigos civis, foi construído com base no direito romano e no 
direito costumeiro dos francos. Esses  dois conjuntos legais, observados uniformemente no 
território francês desde o medievo, deram à França, desde então, a feição do estado nacional 
consolidado na revolução burguesa de 1789.

34)
  “A guerra já fazia sentir os seus efeitos tentaculares quando assumi o governo. O problema 
do abastecimento tem a sua solução condicionada à regularidade dos transportes de cabotagem 
nacional. O bloqueio das nossas costas veio criar, para nós, na intermitência dos carregamentos 
e na insuficiência das tonelagens disponíveis, uma situação de carência alimentar sem nenhum 
precedente na nossa história (...)”

(PARÁ, Interventor Federal, 1943-1945 (Joaquim de Magalhães Cardoso Barata) Relatorio apresentado ao 
Presidente da República em 1944. Belém: Revista de Veterinária, 1944. P. 7 e 8. Apud: OLIVEIRA, Nilda Nazaré 
Pereira. A economia da borracha na Amazônia sob o impacto dos Acordos de Washington e da criação do 
Banco de Crédito da Borracha (1942-1950). Dissertação (mestrado). São Paulo: FFLCH/USP, 2001. P. 96)

 
 Considerando as palavras do Interventor do Pará e os estudos históricos sobre o contexto 

em questão, é correto afirmar que 
A)  As condições de abastecimento do Pará nos anos de guerra foram de fato precárias pois, 

além da perda de navios nas linhas costeiras, havia crise na pecuária e na produção agrícola 
locais. A somatória desses problemas resultou na “carência alimentar” mencionada pelo 
interventor. 

B)  Inegavelmente, o abastecimento constituiu-se num problema crucial para a interventoria de 
Magalhães Barata e inúmeros produtos precisaram ser importados do sudeste e sul do país 
tais como a farinha de trigo, café, manteiga e, principalmente, a mandioca e o arroz.  
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C)  Além dos “efeitos tentaculares” da guerra, referidos pelo dirigente, o enorme afluxo de 
trabalhadores que se dirigiam aos seringais por força dos acordos específicos de extração 
do látex, assinados com os ingleses em Washington (Acordos de Washington), agravou o 
problema do abastecimento.

D)  Com a guerra, a entrada de produtos através da navegação fluvial também ficou comprometida, 
devido à presença de submarinos alemães nos rios da Amazônia. A falta de alimentos gerou  
distúrbios nas cidades, e Belém vivenciou os rigores do racionamento, amenizado através 
da distribuição de cartões.

35)  Leia os versos abaixo e em seguida marque a alternativa que responde corretamente à 
pergunta:

Ouro de Tolo (Composição: Raul Seixas)

 Eu devia estar contente  Depois de ter passado  Que eu estou
 Porque eu tenho um  Fome por dois anos  decepcionado...
 emprego    Aqui na Cidade
 Sou um dito cidadão  Maravilhosa...   Porque foi tão fácil
 respeitável       conseguir
 E ganho quatro mil  Ah!    E agora eu me pergunto "e
 cruzeiros    Eu devia estar sorrindo  daí?"
 Por mês...   E orgulhoso   Eu tenho uma porção
      Por ter finalmente vencido De coisas grandes prá
 Eu devia agradecer ao  na vida    conquistar
 Senhor    Mas eu acho isso uma  E eu não posso ficar aí
 Por ter tido sucesso  grande piada   parado...
 Na vida como artista  E um tanto quanto
 Eu devia estar feliz  perigosa...   (...)
 Porque consegui comprar 
 Um Corcel 73...   Eu devia estar contente (disponível em http://letras. 
      Por ter conseguido  terra.com.br/raul-seixas/48326/.
 Eu devia estar alegre  Tudo o que eu quis  Acessado em 31 out 2010).
 E satisfeito   Mas confesso abestalhado Grifos nossos.
 Por morar em Ipanema

 Ouro de Tolo foi apresentada por Raul em 1973. Considerando o trecho acima, os 
termos em destaque e o contexto em que a canção está inserida, pode-se inferir que essa 
composição

A)  Recebeu um título alusivo às promessas dos alquimistas medievais. Adaptando essa ideia para 
os anos de 1970, Raul expõe os anseios das classes populares, promovedoras do “milagre 
econômico”. Logo, o ouro de tolo era a sensação de euforia gerada pela estabilidade do 
cidadão respeitável e por uma religiosidade conformista.  

B)  Critica o consumismo consagrado pelas classes médias brasileiras e estimulado pelo  “milagre 
econômico” da ditadura militar. Defende que ter emprego, sucesso, vencido na vida e 
morar em Ipanema distam de uma verdadeira realização humana, rompida com vantagens 
materiais ilusórias e com o conformismo.

C)  Sendo uma produção midiática e massiva, atendeu aos apelos da indústria do disco. Ou 
seja, Raul recorreu à mídia como estratégia para discutir questões pontuais de seu tempo, 
como a ideia de construção da sociedade alternativa na qual todos teriam, uma porção de 
coisas grandes prá conquistar, tais como emprego, moradia e sucesso artístico.
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D)  É uma produção enquadrada na contracultura iniciada nos anos de 1970 pelo movimento 
hippie. Nesse sentido, a canção defende uma postura contrária à censura e ao autoritarismo 
– conforme expressa no trecho acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa – e 
exorta o lúdico e o comunitário, ambos conquistas capitalistas.

36)    

Trégua chega ao noroeste da Bósnia

 DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
 O noroeste da Bósnia teve ontem seu primeiro dia de trégua efetiva desde o anúncio do 

cessar-fogo no país, há 12 dias. A ONU e os rebeldes sérvios confirmaram a suspensão 
dos combates. O fim dos confrontos foi decidido na sexta-feira, em uma reunião entre 
representantes do governo muçulmano e dos sérvios, que se opõem à independência 
da Bósnia [...]. Uma delegação de instituições financeiras internacionais visitou ontem 
Sarajevo para avaliar os custos da restauração da cidade, que ficou 41 meses sob 
sítio. Será necessário o investimento de bilhões de dólares. A maior dificuldade para a 
implementação da paz na Bósnia é a decisão sobre o comando das tropas que vigiem o 
processo. A Rússia faz questão de atuar, mas se recusa em agir sob as ordens da Otan, 
a aliança militar ocidental. 

         (Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/10/23/mundo/4.html. Acessado em 02 nov 2010)

 O processo de constituição de uma  nova ordem mundial, no final da década de 80 e 
anos 90 do século passado, implicou na desestruturação dos estados do bloco socialista, 
expondo profundos conflitos étnicos, religiosos e nacionalistas. A notícia acima reporta-se 
aos conflitos que levaram à dissolução da

A)  Alemanha Oriental
B)  Tchecoslováquia
C)  União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
D)  Iugoslávia 
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GEOGRAFIA
37)  

“ Tragédia Chilena”
 "Em 5 de agosto, um desmoronamento em uma mina de cobre e ouro em San José, em Copiapó 
(deserto de Atacama), deixou 33 trabalhadores presos em uma galeria a quase 700 m de profundidade. 
Após 17 dias, as equipes de resgate conseguiram contato com o grupo e descobriram que estavam 
todos vivos. A partir daí, começou a operação para retirá-los da mina em segurança, o que ocorreu 
em 13/10/2010”.

               www.giropb.com/?p=noticia_interna&id=363110. Acessado em 14/10/2010.

  Sobre o fato acima descrito e sua relação com a economia chilena e/ou latino americana 
é correto afirmar que

A)  tal  fato pouca repercussão terá no quadro econômico do país, haja vista que o Chile, país 
membro fundador do MERCOSUL, tem com   base econômica a agricultura, principalmente 
a viticultura, que abastece a indústria de vinhos, principal produto da pauta de exportação 
chilena.

B)  o fato contribuirá para o aperfeiçoamento da tecnologia da mineração, principalmente 
em minas de grandes  profundidades, atividade muito praticada no Chile, uma vez que a  
exploração e exportação de minérios é de fundamental importância na economia chilena 
, principalmente do cobre, considerado nos dias atuais um mineral estratégico pelo uso 
diversificado na indústria eletrônica e de informática.

C)  o Chile com o cobre, o Brasil com o ferro, a Venezuela e o México com o petróleo e a 
Bolívia com o gás são países latino-americanos, todos membros do MERCOSUL, que têm 
suas economias atreladas à exploração mineral; por isso, acontecimentos como o citado 
acima são capazes de desestabilizar a economia, dada a importância que a atividade 
apresenta nesses países.

D)  do subsolo chileno, em minas como a de San José, o país tira o grande motor de sua 
economia, o cobre, que se destina basicamente ao abastecimento interno e/ou de países do 
cone sul; ressalte-se que o Chile tem uma economia fechada, voltada principalmente para 
o cumprimento de acordos bilaterais com parceiros do  MERCOSUL.

38)  “O modelo cubano não funciona nem mais para nós”. A frase dita pelo  ex-dirigente 
cubano Fidel Castro, em recente entrevista a um jornalista de  importante revista americana, 
justifica-se pelo seguinte motivo :

A)  Sendo Cuba o único país socialista no contexto do espaço mundial, suas relações comerciais 
com os países capitalistas - hoje o sistema político-econômico plenamente hegemônico, são 
extremamente difíceis, o que acelerou a atual estagnação econômica do país.

B)  A total rejeição por parte do ex-dirigente cubano aos ideais que movem o socialismo real, 
em especial a interferência estatal nos rumos financeiros do país, aspecto defendido por ele 
desde a Revolução cubana e ao longo dos anos em que dirigiu o país.

C)  A excessiva ação do Estado na vida econômica do país e o impedimento de reformas 
econômicas estruturantes, que possibilitassem abertura ao capital estrangeiro, são fatores 
que colaboraram significativamente para a crise que o país insular atravessa.

D)  O término do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, fato que possibilitará a 
abertura econômica de Cuba ao capital estrangeiro e com isso a adoção de um socialismo 
de mercado, sonho acalentado há muito pelo líder cubano.
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39)  

 “A revolução técnico-científica reforçou a incrível e infindável criação de novas atividades 
econômicas nas sociedades modernas. (...) não só a invenção de novos produtos industriais com os 
avanços científicos (...), mas também ao fenômeno da mercantilização de todas as relações humanas, 
já que quase tudo que o ser humano realiza em sua vida é mediado pelas relações de compra e 
venda. As atividades econômicas ultrapassam o elenco das necessidades materiais (...) invadem o 
mundo das necessidades imateriais.”
   OLIVA, Jaime e GIANSANTI Roberto. Temas da Geografia Mundial..São Paulo. Atual Editora.1995. p 34.

 Sobre as repercussões do fato acima descrito é correto afirmar que ocorre(u) a

A)  mundialização da cultura ocidental , com a extinção das identidades culturais locais, 
principalmente nas pequenas localidades  isoladas da Ásia.

B)  uniformização dos hábitos alimentares, consequência da expansão de empresas transnacionais 
do ramo “fast food”, a exemplo da rede de lanchonetes Mc Donalds e da Coca-Cola, dentre 
outras.

C)  expansão dos costumes do povo estadunidense, graças à difusão dos mesmos pelos filmes 
americanos que propagam os hábitos consumistas do capitalismo, regime político–econômico 
plenamente hegemônico no mundo atual.

D)  expansão das multinacionais que estimulou uma padronização do consumo.Hoje é 
possível comprar um carro no Brasil e adquirir o mesmo modelo em um país da Ásia ou 
da Europa.

40)  Chico Buarque ao compor a letra de Paratodos, em 1993, fazia referências às diferentes 
naturalidades de seus antepassados o que evidencia uma característica muito presente na 
dinâmica da população brasileira no contexto do território nacional.

    “Paratodos”
                          (fragmentos)

“  O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano”

                                   Chico Buarque de Holanda
          Atualmente esta dinâmica apresenta
A)  significativa mobilidade interregional, ocorrendo a chamada “migração de retorno”, com um 

forte foco de saída  do Estado de São Paulo, constituído principalmente de nordestinos  que, 
ao buscarem melhores condições de vida e não as encontrando, voltam aos seus estados.

B)  fortes deslocamentos populacionais oriundos do norte e nordeste em direção à região 
Centro-sul, principal vetor migratório do país,  atraídos pela expansão da agroindústria 
moderna que tem provocado aumento da oferta de trabalho nas áreas rurais, em especial 
o do tipo temporário.

C)  intensos fluxos migratórios no sentido Amazônia-Nordeste, em especial oriundos do oeste 
do Pará, área de economia tradicional e de carência de oferta de emprego nas áreas rurais, 
fruto do fraco dinamismo econômico que ocorre neste espaço.

D)  aumento dos fluxos sazonais intra-regionais  no contexto nordestino no sentido sertão-zona 
da mata e vice-versa, fato relacionado à falta de oportunidades de emprego no sertão, onde 
as poucas chances de trabalho ocorrem na atividade pastoril, em franca decadência, uma 
vez que a agricultura é inexpressiva nesta sub-região nordestina.
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Elementos de apoio para as questões 41 e 42:

 Caracterizando a ocupação contemporânea da Amazônia, o sociólogo José de Souza 
Martins escreveu: “Para os pobres é a fuga das áreas que os grandes proprietários e as 
empresas vêm ocupando progressivamente. Para os ricos, é um território de conquista. A 
ocupação territorial se faz em nome da propriedade privada da terra, da relevância econômica 
da propriedade fundiária como fonte de renda territorial e como instrumento para obtenção 
de incentivos fiscais e subsídios públicos”. 

[A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira”,História da vida privada no Brasil, vol 4,p.664.]

 Um anúncio da SUDAM e do Banco da Amazônia publicado na revista Veja, em 
dezembro de 1970, não deixava dúvidas: investir na Amazônia Legal era um negócio da 
China.
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 A partir da interpretação e de seus conhecimentos geográficos sobre a Amazônia pós 
1960, responda às questões 41 e 42.

41)  Como repercussões na (re)organização do espaço geográfico regional, são fatos a 
destacar:

A)  as políticas que orientaram a “conquista” criaram um conflito entre dois tipos de ocupação; o 
povoamento tradicional, gerado pelo extrativismo, consistia numa ocupação  linear, assentada 
na circulação fluvial e na rede natural dos rios e igarapés, enquanto a nova ocupação consiste 
numa configuração com manchas de povoamento polarizadas pelos núcleos urbanos em 
formação e pelos projetos florestais, agropecuários e minero-metalúrgicos.

B)  um vetor ocidental de ocupação estruturou-se em torno do segmento da Brasília-Acre, 
atingindo grande parte do estado de Rondônia , com uma colonização agrícola induzida pelo 
setor privado com migrantes oriundos especialmente do Nordeste do país, uma repetição do 
fato ocorrido no período áureo da borracha, quando levas de nordestinos ocuparam grande 
parte da Amazônia ocidental.

C)  a integração da região ao Centro-sul  tornou a rede urbana mais complexa e diferenciada, 
com um processo crescente da influência de Belém sobre todo o espaço regional, graças 
à polarização da circulação rodoviária intra e interregional através da Belém-Brasília; na 
última década, reforçou-se esta polarização dado o isolamento rodoviário de Manaus e de 
grande parte da Amazônia ocidental.

D)  no contexto das políticas públicas de ocupação para a região ocorreu, sob o influxo de 
projetos oficiais de colonização, o avanço da fronteira agrícola com uma ocupação bastante 
ordenada das terras que margeiam a BR 364, em Rondônia, com instalação de pequenas 
propriedades exploradas pelos camponeses familiares que cultivavam as roças tradicionais 
de milho, arroz e mandioca.

42)  O território paraense inserido no contexto amazônico, apresenta particularidades sócio-
espaciais associadas a transformações registradas após 1960, a exemplo da(s)

A)  intensas transformações ao norte do vale amazônico com a abertura da Perimetral-Norte, 
uma das rodovias traçadas no sentido leste-oeste , cujo objetivo, já alcançado, era incentivar 
a ocupação da porção norte do estado, áreas de extensas fronteiras internacionais e de certo 
abandono pelas políticas governamentais.

B)  mudanças relacionadas à chegada de diferentes atores sociais como: fazendeiros, madeireiros, 
camponeses, garimpeiros, dentre outros que, em geral, têm interesse em utilizar diversos 
tipos de recursos naturais do estado, com o surgimento de novas relações, espacialidades 
e territorialidades muitas vezes conflituosas que têm configurado os espaços locais, como 
ocorre no sul e sudeste do estado.

C)  implantação de grandes projetos agropecuários desenvolvidos por grupos estrangeiros e 
nacionais que se beneficiaram dos incentivos dados pela SUDAM , sendo o de maior porte 
o Jari Florestal e Agropecuário, nos limites do estado com o Amapá. O sucesso deste projeto 
prende-se ao fato de que partiram para fabricação de celulose usando vegetais nativos da 
Amazônia, como a gamelina.

D)  implantação de projetos de infra-estrutura viária e energética, ponto fundamental para 
a viabilização e ocupação econômica do estado. São resultados dessa estratégia a 
Belém-Brasília, Transamazônica, Santarém-Cuiabá, ferrovia de Carajás e hidroelétrica de 
Tucuruí, todos projetos considerados faraônicos  e que beneficiaram todo o estado, mas, 
principalmente, os núcleos do entorno desses projetos.
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LITERATURA

43)
     

  “Com a queda do velho Lemos, no Pará, os Alcântaras se mudaram da 22 de Junho para 
uma das três casas iguais, a do meio, de porta e duas janelas, n.º 160, na Gentil Bittencourt. 
Era no trecho em que passava o trem, atrás do quartel do 26 de Caçadores. O toque de 
alvorada acordava o seu Virgílio para a Alfândega...” 

     (Dalcídio Jurandir em Belém do Grão-Pará.) 

 O excerto acima, quando lido com o merecido cuidado, evidencia:

I – A trajetória da família Alcântara sintetiza a decadência da classe média urbana da Amazônia 
no período posterior à Era da Borracha;

II – O texto explora exclusivamente o drama de Antônio e Libânia, que representam os migrantes 
interioranos que, diferentemente de Alfredo, vêm tentar a sorte na capital;

III – O endereço da Gentil Bittencourt é a morada dos Alcântara durante toda a narrativa de 
Dalcídio Jurandir; depois de experimentarem a decadência, a família de dona Inácia fixa-se 
definitivamente naquele endereço; 

IV – Segundo o crítico paraense Benedito Nunes, com o romance Belém do Grão-Pará, publicado 
em 1960, Dalcídio Jurandir introduz no cenário da Literatura Brasileira a Amazônia urbana, 
espaço quase que totalmente ignorado pelos brasileiros.

 Estão corretos apenas os itens:

A) I e III
B) I e IV
C) II e IV
D) III e IV
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44)  Leia atentamente o excerto a seguir, depois assinale a alternativa correta:

Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi: 

Sou filho das selvas, 
Nas selvas cresci; 

Guerreiros, descendo 
Da tribo tupi.

Da tribo pujante, 
Que agora anda errante 
Por fado inconstante, 

Guerreiros, nasci; 
Sou bravo, sou forte, 
Sou filho do Norte; 

Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi.

.....................................”

Sobre o texto de Gonçalves Dias, acima sintetizado através de um excerto, analise os itens:
I – o poeta prima pela renovação de conteúdo e principalmente de forma quando abandona 

os versos clássicos: alexandrinos e decassílabos.
II - O texto tem perfil épico, no qual o índio é mostrado como herói, modelo de identidade 

nacional brasileira do séc. XIX.
III – I-Juca Pirama, apesar de representar a brasilidade, diante do perigo, foge do enfrentamento 

definitivo com seus adversários; ele passa a constituir, assim,  um caso raro de anti-heroísmo 
de nossa literatura romântica.

IV – A habilidade do poeta em trabalhar as palavras é tamanha que, se o texto for lido em voz 
alta, chegamos a ouvir a sonoridade dos instrumentos ritualísticos dos índios, representantes, 
então, daquilo que, segundo os românticos, melhor representava a nossa brasilidade. 

  Estão corretos apenas:

A) I e II
B) II e III
C) III e IV
D) II e IV
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45)              “Viola Chinesa”
               Camilo Pessanha

Ao longo da viola morosa
Vai adormecendo a parlenda

Sem que amadornado eu atenda
A lenga-lenga fastidiosa.

 
Sem que o meu coração se prenda,

Enquanto nasal, minuciosa,
Ao longo da viola morosa,

Vai adormecendo a parlenda.
 

Mas que cicatriz melindrosa
Há nele que essa viola ofenda

E faz que as asitas distenda
Numa agitação dolorosa?

 
Ao longo da viola, morosa...

  Após ler atentamente o “Viola Chinesa”, é possível afirmarmos que:

A)  Estamos diante de um poema que prima pela musicalidade (traço fundamental simbolista), 
de modo que a leitura dele nos remete aos sons do instrumento de corda ali descrito;

B)  O texto destaca a expressão objetiva e racional da natureza humana, ali representada pela 
viola oriental;

C)  O poema, de raiz modernista, descreve o instrumento musical que traz a voz do povo como 
tema literário, bastante ajustado ao projeto popular da estética simbolista;

D)  Nele o poeta prima por versos livres e brancos, o que coloca a sonoridade em último plano 
expressivo. 

46) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 

 “O homem que entrou no cano”
          Ignácio de Loyola Brandão

 “Abriu a torneira e entrou pelo cano. Depois se acostumou. E, com a água, foi seguindo. 
Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio, era uma secção 
que terminava em torneira. Vários dias foi rolando, até que tudo se tornou monótono. O cano por 
dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. 
Ficou na torneira, à espera que abrissem. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa 
pia. À sua volta era um branco intenso, uma água límpida. E a cara da menina aparecia redonda 
e grande, a olhá-lo interessada. Ela gritou: “Mamãe, tem um homem dentro da pia”. Não obteve 
resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto.” 

A)  Graças às suas especificidades, isto é, a expressão do eu-poético, trata-se de um texto que 
representa o gênero lírico;

B)  O tom dramático ali enfatizado nos remete ao gênero teatral;
C)  O texto, de certa forma criativo, é um exemplar bastante sintético do gênero narrativo;
D)  Embora pareça, “o homem que entrou no cano” não pode ser considerado narrativo, pois 

nele estão ausentes os principais elementos da narrativa: narrador, espaço e tempo.
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INGLÊS

Read the text below and answer the following questions according to it:

Losing Touch With the Patient

By PAULINE W. CHEN, M.D.    
Published in the NYTimes.com: October 21, 2010

Several years ago I helped care for a man who 
had been hospitalized with a severe infection of 
the abdominal wall. When his primary doctors 
discovered that the bacteria responsible was 
resistant to most antibiotics, they quickly isolated 
him, moving him into a single room with a sign 
on the door proclaiming “Contact Precautions” 
and directing visitors to put on gloves, mask and 
gown before entering. 
As the weeks wore on, we clinicians found ourselves minimizing our interactions, designa-
ting one team member to suit up and complete the work needed or shouting out updates 
and questions to the patient from the sterile safety of the doorway. 
Increasingly isolated in these ways, he began to withdraw from everyone except his wife. 
His once daily declarations that he was going to “beat this infection” became less vocal, 
dimming to whispers, then disappearing altogether. He stopped turning to face us when we 
called out to him, choosing instead to continue staring blankly at the ceiling. 
When he finally died, from cardiac arrest, more than two months later, it was hard not to 
remember the weeks leading up to his death and to wonder about one thing. In trying so 
hard to contain the infection, had we lost sight of the person? 
According to Dr. Leif Hass, a family practice physician working as a hospitalist at the Alta 
Bates Summit Medical Center in Oakland, California, some type of contact barrier is definitely 
in the life of doctors and patients, even though, “there are times when an Intensive Care Unit 
looks like an assembly plant in Silicon Valley.” And while physicians will be forced to rely 
less on touch and more on other communication skills like listening and acknowledging, 
the risk remains that the presence of these physical — and technological — barriers will 
further eclipse some of the most effective ways in which doctors can alleviate the suffering 
of their patients. 
“We just have to make sure, he said, that in the age of technology and rapid reforms, some 
of our best tools for healing — simple things like touching people and telling them you care 
and making them feel you are there for them — don’t get lost.”

Adapted from http://www.nytimes.com/2010/10/21/health/views/21chen.html?ref=health

Glossary
gown: veste de proteção
wore on: passavam
suit up: adaptar-se
withdraw: retrair-se
assembly plant: industria de montagem
healing: cura
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47)  The text’s central idea is: the use of contact barriers in medical treatment ___.

A)  is condemned on account of the isolation they impose to patients
B)  restricts doctors’ tactile sensibility when dealing with patients
C)  needs to be well balanced to avoid emotional consequences
D)  is the best tool available to contain infection

48)  In “He stopped turning to face us when we called out to him, choosing instead to continue 
staring blankly at the ceiling.” (3rd paragraph), the underlined word refers to ___.

A)  we called out
B)  turning to face us
C)  staring at the celing
D)  choosing to continue

49)  In “barriers will further eclipse some of the most effective ways in which doctors can alle-
viate the suffering of their patients” (5th paragraph), the underlined word means___.

A)  direct attention away from
B)  show the importance of
C)  encourage the use of
D)  become part of

50)  In the last paragraph, the idea about healing tools is that ___.

A)  physical barriers are more effective
B)  physical barriers must be abolished
C)  human care allows much infection
D)  human care cannot be substituted
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