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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  

                                                        Contenção e repressão

 A cidade é nossa. Li essa frase descendo uma das ruas do Pacaembu, em São Paulo. Estava escrita 
em letras garrafais no muro recém-pintado de uma casa. Ela me chamou a atenção e não me saiu 
da  cabeça. O que significava a palavra “nossa”?  Poderia significar que a cidade é um bem comum 
e que todos são responsáveis por ela. Mas, por estar num muro recém-pintado, lamentavelmente 
significava que todos podemos dispor da cidade como bem entendermos.
 O significado me remeteu às águas negras de entulho do rio Tietê, aos bueiros das ruas de São 
Paulo obstruídos pelo lixo, ao horror das inundações: a terra que desaba, o barraco soterrado e os 
moradores sujeitos ao pior. São Paulo, Rio de Janeiro e o resto do Brasil, onde ainda dispomos do 
espaço como bem entendemos. Pensei no autor da frase. Ele, decerto, escreveu com uma fantasia 
prazerosa de onipotência. Porém fez isso à noite, furtando-se ao olhar dos outros. Não era livre, era 
escravo do desejo de ser onipotente. Escreveu, mas sabia do risco de ser pego em flagrante e sofrer 
as consequências.
 Ninguém é livre por fazer o que bem entende, e sim por desejar fazer o que pode. Na cidade 
ou no campo, no rio ou no mar, no espaço inteiro do planeta. A conduta de quem se norteia só 
pela própria fantasia não é livre, é perversa, pois faz do prazer a única lei do desejo. Visa somente 
à satisfação imediata e negligencia o estrago que pode causar. A vida depende do ensinamento da 
contenção, que não é sinônimo de repressão. Quem se contém o faz porque quer fazê-lo, e não 
porque é obrigado pelos outros. Obedece a uma lei que não é exterior, mas que foi interiorizada.
 A contenção implica a consciência de que somos livres quando desejamos o que podemos. 
Ou seja, quando nossa liberdade leva em conta os outros.Para tanto, é preciso ser educado como no 
Japão,  onde, apesar da tragédia que se abateu sobre o país, não houve violência, cenas de tumulto 
ou saque. Mesmo nesse momento extremo, a disciplina imperou nos abrigos improvisados e nas 
filas dos telefones públicos. Privadas do uso normal do celular, as pessoas esperavam pacientemente 
a vez para falar com os familiares. Uma lição de civilidade tão inesquecível quanto um terremoto 
que corresponde a 108.000 bombas de Hiroshima.

                                                                       (Betty Milan – Veja, 06-04-2011)

Segundo o texto, a contenção é manifestação de uma consciência de liberdade que leva em conta os 
outros, o ambiente comum – “cidade, campo, rio, mar” – , e obedece a uma lei que não é exterior, 
ou seja, é cumprida sem que haja ameaça de repressão. 
É preciso educar para desenvolver o espírito da contenção. Após refletir sobre essa afirmativa, 
construa um texto em prosa sobre o tema "Educar é impor limites".   
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Proposta 2

                                     Consulta sobre divisão do Pará avança no Senado

 A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou ontem a realização de plebiscito 
no Pará para a criação do Estado de Tapajós. O projeto ainda precisa passar pelo plenário da Casa.
A Câmara já havia aprovado a realização de dois plebiscitos para a criação dos Estados de Tapajós 
e  Carajás – mas o primeiro ainda precisa do aval do Senado.
 A consulta sobre Carajás será realizada em, no máximo, seis meses.
 A expectativa é que o projeto entre com rapidez em pauta para que os dois plebiscitos sejam 
realizados simultaneamente no Pará. Se aprovado, o Estado seria dividido em três novos.
 A comissão aprovou pedido de urgência para a votação em plenário, o que poderia ocorrer 
na noite de ontem.
 Em defesa do plebiscito, o senador Morazildo Cavalcanti, (PTB-RR) disse que o Congresso vai 
autorizar apenas a consulta – sem bater o martelo sobre os novos Estados.
 Pelo projeto, Carajás ficará no sul e no sudeste do Pará e Tapajós ficará a oeste. Se a divisão 
for confirmada nas urnas, Carajás terá 39 municípios e 1.5 milhões de habitantes, e Tapajós, 27 
municípios e 1,7 milhões de habitantes.
 O novo Estado do Pará ficará com 78 municípios e 2,9 milhões de habitantes.

(Folha de São Paulo, 28-05-2011)

A divisão do Estado do Pará é uma solução ou um problema? Construa um texto em prosa em 
resposta a essa questão, avaliando relações de causa e efeito, segundo sua visão sobre esse assunto 
muito importante para os paraenses e para todos os brasileiros.   
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RASCUNHO
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PARTE II - QUESTÕES OBJETIVAS

LÍNGUA PORTUGUESA

    Texto para as questões 1,2,3 e 4
 
                                                     Felicidade antiga

 Passei minha infância e adolescência indo a Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Cidade 
pequena então, com praia de mar acinzentado, onde pegávamos onda com prancha de isopor, e 
areia dura, com que fazíamos castelos de pingos.
 Havia mais terrenos baldios que construções. Nossa casa tinha quintal de areia e cozinha com 
mesa enorme. A gente jogava frescobol na varanda e sujava a parede com marcas de bola. Jogava 
Loto, Ludo, Resta um e Batalha naval. Fazia campeonato de pingue-pongue.
 Gostava de ver meu avô puxar rede; me encantava com os peixes grandes e jogava os siris 
e os peixes pequenos de volta para o mar. Eu catava conchas e procurava peixinhos nos córregos. 
Via beija-flor de perto, lagartixas e aranhas.
 À noite, a família saía de carro para ver casas bonitas e as barracas de camping acesas no 
Costão. Tomava sorvete de massa e olhava cartazes na porta do cinema. Eu pegava livros na biblioteca 
municipal e xeretava os meninos no fliperama. Em casa, eu inventava plantas baixas com pedras de 
dominó, ouvindo fitas cassete. Balançava na rede, tomava banho de esguicho e de chuva.
 A gente comprava os melhores sonhos do mundo da mulher que vendia à porta e sorvete de 
saquinho do menino que passava com sua geladeirinha de isopor. Disputava para ver quem dormia 
mais tarde e acordava mais cedo. Via um “absurdilhão” de estrelas. Encomendava gibis para o avô e 
sobremesas para a avó. Mas tinha que ajudar a escolher feijão, pôr a mesa, forrar o lixo com jornal, 
e “limpar o pé antes de entrar”.
 Eu era feliz. Estupidamente feliz. E sabia.

(Soninha Francine - Vida Simples, abril de 2010)

01)  A autora rememora a infância e a adolescência passadas em Peruíbe, relatando fatos que 
eram habituais, ou seja, ocorriam todas as vezes em que ia com a família para o litoral 
durante essas fases de sua vida. Essa afirmação está apoiada na observação do emprego do 
tempo verbal predominante na narrativa:

A)  infinitivo flexionado.
B)  pretérito perfeito do indicativo.
C)  pretérito imperfeito do indicativo.
D)  futuro do pretérito.

02)  A relação título x texto se consolida por meio de elementos como

I     a predominância do tempo psicológico na narrativa.
II    o uso de certos referentes, como fliperama e fita cassete.
III   o fato de a autora ser feliz e sabê-lo.

A)  I e II
B)  I e III
C)  II e III
D)  I, II e III
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03)  Assinale a alternativa em que o pronome relativo é responsável por relacionar orações

A)  Disputava para ver quem dormia mais tarde e acordava mais cedo.
B)  Eu inventava plantas baixas com pedras de dominó, ouvindo fitas cassete.
C)  Havia mais terrenos baldios que construções.
D)  ...com praia de mar acinzentado, onde pegávamos ondas com prancha de isopor.

04)  No texto, à voz do narrador se mistura uma outra voz, do passado, presente em

A)  Gostava de ver meu avô puxar rede.
B)  “Limpar o pé antes de entrar.”
C)  Via um “absurdilhão” de estrelas.
D)  Eu era feliz. Estupidamente feliz. E sabia.

Texto para as questões 5 e 6

05)  O texto de Caco Galhardo ironiza o comportamento de parte dos políticos no trato com 
o dinheiro público. Além das informações explícitas, é possível ler, implícito no texto, que

A)  verba destinada à educação e à saúde é um bom alvo para os políticos corruptos.
B)  na câmara municipal não há políticos honestos.
C)  a corrupção é responsável pela má qualidade da saúde e da educação nos municípios.
D)  a “cartilha da corrupção” destina-se a um público específico: os vereadores corruptos.

06)  No  contexto, a palavra chorinho não tem valor denotativo. Então, é correto afirmar-se 
que, nesse ambiente, seu significado

A)  está relacionado a uma manifestação musical originada no Brasil, no início do século XX.
B)  refere um sofrimento leve, atenuado por força do valor afetivo do sufixo –inho.
C)  está associado à manifestação de dor por uma perda.
D)  faz referência à quantidade de bebida que “pinga” da garrafa após servir-se a dose.
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MATEMÁTICA

07)  Um restaurante oferece no cardápio 3 tipos de salada, 3 pratos distintos de carne, 4 
variedades de bebida e 2 sobremesas diferentes. De quantas maneiras uma pessoa pode 
se servir para comer uma salada, um prato de carne, uma sobremesa e tomar uma bebida?

A)  12
B)  32
C)  52
D)  72

08)  No CESUPA existem, em média, 11 vezes mais alunos do que professores. Se usarmos A 
para indicar o número de alunos e P para indicar o número de professores, representamos 
a afirmação acima pela equação

A)  A = 11P
B)  11A = P
C)  A + 11 = P
D)  A = P +11

09)  Um recipiente sem tampa, com a forma de um paralelepípedo retângulo, de dimensões 
iguais a 6dm, 4dm e 3dm, contém 60 litros de água.

 Dados quatro sólidos de aço maciço, qual podemos colocar no recipiente, de forma que 
não derrame a água nele contida?        (use p=3,14)

A)  Um cubo com 3dm de aresta.
B)  Um cilindro circular reto com √2dm de raio da base e 2dm de altura.
C)  Uma esfera com √2dm de raio.
D)  Uma pirâmide reta de 5dm de altura e de base quadrada com 3dm de lado.

10)  O triângulo limitado pelo eixo dos X e pelas retas r: 3x – 2y = 18 e s: y =     x – 1, tem, em 
unidades de área, um valor igual a

A)  98/3
B)  49/3
C)  14/3
D)  7/3

11)  Na sequência de números reais: x+3; 2x+6; x2-5x; 4y+1, os três primeiros termos estão em 
progressão aritmética e os três últimos em progressão geométrica. Assim sendo, podemos 
dizer que a soma x+y є Z é

A)  1
B)  4
C)  8
D)  11

3
4
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12)  Ao atrasar o pagamento da assinatura da TV a cabo, o consumidor paga juros de 1% ao 
mês, além de multa de 10% sobre o valor da assinatura. Dessa forma o consumidor que 
atrasar em um mês uma assinatura no valor de R$120,00, pagará o total de

A)  R$132,00
B)  R$132,32
C)  R$133,20
D)  R$133,32

FÍSICA

13)  Em uma academia de ginástica, uma cliente corre na esteira ergométrica e esta registra em 
seu visor a velocidade constante de 9,5 km/h, com queima média de 600 kcal/h.

 Analise as afirmações:
I – Em relação a um referencial fixo dentro da academia, a energia cinética associada à velocidade 

horizontal da corredora é nula.
II – Quanto maior a velocidade da corrida, maior será a energia potencial da corredora.
III – Durante uma hora de exercício, 600kcal de energia são convertidas em trabalho pela 

corredora.

 Quais as afirmações corretas?
A)  apenas I.
B)  apenas II.
C)  apenas I e III.
D)  apenas II e III.

14)  Para se determinar a profundidade do mar numa região, pode-se usar um sonar instalado em 
um navio em repouso. Este equipamento basicamente capta o eco de um sinal de ultrassom. 
Em uma medida, por exemplo, o intervalo de tempo decorrido entre a emissão do sinal e a 
resposta ao navio é de 2 segundos. Supondo a velocidade de propagação do som na água 
de 1500 m/s, a profundidade do oceano na região é 

A)  750 m
B)  1.000 m  
C)  1.500 m 
D)  3.000 m
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x 
+ Q - Q 

d 

15)  Dadas duas cargas elétricas +Q e -Q separadas por uma distância d ao longo do eixo x, 

    assinale qual o gráfico que melhor representa o potencial elétrico resultante, na direção x.

A)         B)  

C)         D)  

16)  Nas assertivas abaixo:

I - Este efeito é de extrema importância em comunicações a partir de objetos em rápido 
movimento, como no caso dos satélites.

II - Em astronomia, este efeito permite a medida da velocidade relativa das estrelas e outros 
objetos em relação à Terra. Estas medidas permitiram aos astrônomos concluir que o universo 
está em expansão. 

III - Na medicina, um ecocardiograma utiliza este efeito para medir a direção e velocidade 
do fluxo sanguíneo ou do tecido cardíaco. Pode ser mostrado de várias formas: com som 
audível, com espectro de cores dentro do vaso ou na forma de gráficos.

 Estamos nos referindo ao

A)  Efeito fotoelétrico
B)  Efeito Doppler
C)  Efeito Hall
D)  Efeito Joule
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17)  A forma mais simples de adulterar o álcool combustível é acrescentar água acima do valor 
máximo permitido. O teor de álcool é medido com um instrumento tipo bóia chamado de 
densímetro, como o da figura abaixo,                                                                                          

 que mede a densidade do líquido. O acréscimo de água ao álcool aumenta a massa específica 
(porque a água tem densidade maior do que a do álcool) e faz o instrumento flutuar com 
menor parte submersa, devido à maior força de empuxo. 

 Neste caso esta força depende 

A)  do volume do corpo flutuante e do volume de líquido deslocado.
B)  do volume e da densidade do corpo flutuante.
C)  da densidade e do volume de líquido deslocado.
D)  somente da densidade do líquido deslocado.

18)  Um circuito em paralelo é formado por uma cafeteira elétrica e uma torradeira, ligadas 
às tomadas de 120 V de uma cozinha (ver figura  abaixo). Neste caso, qual será a potência 
total utilizada quando os dois eletrodomésticos estiverem ligados ao mesmo tempo?

A)  120 W
B)  1800 W
C)  1920 W
D)  3600 W
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BIOLOGIA

19)  

 “ A comerciante Jucéa Maria de Andrade, que deu à luz gêmeos após uma gravidez rara em 
Três Pontas, no Sul de Minas Gerais, recebeu alta e está em casa com os recém-nascidos Isabella e 
Mateus.(...) Por causa de uma malformação chamada “útero Didelfo”, Jucéa, de 38 anos, tem dois 
órgãos reprodutores e cada um dos filhos foi gerado em um útero diferente.

(Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/05/gemeos-gerados-em-dois-uteros-
e-mae-deixam-hospital-no-sul-de-mg.html)

 A explicação para o desenvolvimento dos gêmeos Mateus e Isabela seria a de que as crianças 
foram geradas a partir da fecundação de

A)  um único óvulo por dois espermatozóides, gerando um zigoto que, após algumas divisões, 
se separou em dois embriões.

B)  dois óvulos por um único espermatozóide, gerando dois zigotos que, por sucessivas divisões, 
originou dois gêmeos não idênticos.

C)  um único óvulo por um único espermatozóide, gerando um zigoto que, após algumas 
divisões, originou os dois embriões.

D)  dois óvulos por dois espermatozóides distintos, dando origem a dois zigotos, gerando 
gêmeos não idênticos.

20)

   “Até este ponto, todas as vezes que nos referimos às variações – tão comuns e multiformes nos 
animais e vegetais em estado doméstico, e que ocorrem em grau mais reduzido nos que se encontram 
em estado selvagem – atribuímos sua ocorrência ao mero acaso.  Trata-se, indubitavelmente, de 
um modo de falar inteiramente incorreto, numa demonstração cabal de nossa ignorância quanto às 
causas de cada variação em particular”

 O trecho extraído da obra “A Origem das espécies”, de Charles Darwin (1859) expressa 
claramente uma das lacunas deixadas pela Teoria da Seleção Natural, no que diz respeito 
à falta de explicação para  as causas das variações existentes entre indivíduos da mesma 
espécie. Somente no século XX, a partir do redescobrimento dos trabalhos de Mendel, foi 
possível formular a Teoria Sintética da Evolução ou Neodarwinismo, que veio complementar 
a teoria de Darwin, apresentando como principais causas das variações:

A)  as mutações e a recombinação gênica.
B)  as mutações e a  transmissão dos caracteres adquiridos.
C)  a auto-fecundação e a transmissão dos caracteres adquiridos.
D)  a recombinação gênica e a auto-fecundação.
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21)  
         Põe tapioca
         Põe farinha d'água
         Põe açúcar
         Não põe nada
         Come e bebe como um suco
         Eu sou muito
         Mais que um fruto
         Sou sabor marajoara
         Sou sabor marajoara
         Sou sabor

      ( Música: Sabor Açaí; Composição: Nilson Chaves e João Gomes)

 O açaí, alimento tradicional da cultura amazônica, tem suas formas mais comuns de 
consumo descritas na canção de Nilson Chaves. Os elementos associados tradicionalmente 
ao açaí, destacados no trecho da canção acima, são ricas fontes de ____________________, 
substância que no organismo humano _______________________ .

 Completam corretamente a informação acima, respectivamente:

A)  ferro / participa da constituição da hemoglobina.
B)  glicídio / desempenha função energética.
C)  carboidrato / funciona como fonte de aminoácidos.
D)  lipídio / funciona como isolante térmico

 Leia o texto abaixo e responda as questões 22 e 23
 

Na última década, o país registrou seu pior desempenho na expansão da rede de esgotos. (....) 45% 
dos domicílios brasileiros ainda permanecem desconectados do sistema de escoamento. Nesses lares, 
90 milhões de pessoas usam fossas sépticas ou despejam seus excrementos em valas a céu aberto 
ou diretamente nos rios e no mar. (...) Onde não há esgoto proliferam a hepatite, a esquistossomose, 
a leptospirose e a diarreia (uma manifestação comum de várias doenças, p. ex., amebíase). Na 
capital do Pará, Belém, como apenas 6% de seus domicílios são ligados à rede de esgotos, a taxa 
de internação por diarreia atinge por ano 500 pessoas de cada grupo de 100.000 habitantes. 
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É uma proporção 36 vezes maior que a da cidade paulista de Santos, onde 99% das casas estão 
conectadas ao sistema de coleta. O impacto sobre o ambiente também é devastador. Na Grande São 
Paulo, há oito meses a cidade de Guarulhos ainda lançava in natura no rio Tietê os excrementos de 
todo o seu 1,2 milhão de habitantes. Respondia, assim, por 10% da poluição do rio. 
       (Revista Veja, 25.mai.2011, p. 76 - adaptado).

22)  Correlacione as doenças apresentadas no texto acima, e que estão listadas no quadro A 
(algarismos de 1 a 4), com as informações apresentadas no quadro B, que definem o agente 
causador e a forma de transmissão associada a ausência de saneamento básico na maioria 
das cidades brasileiras.                      

                                                                  Quadro B

 Assinale a alternativa que representa a sequência numérica correta da relação das doenças 
listadas no quadro A com as informações correspondentes no quadro B.

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

23)  A poluição dos rios, decorrente da falta de um sistema de coleta, tratamento e disposição 
final de esgoto sanitário, como apresentado no texto, interfere no ciclo da água, de maneira 
que:

A)  a qualidade e a quantidade de água potável diminui em função da poluição pelo esgoto 
sanitário.

B)  a disponibilidade da água, um recurso natural não renovável, diminui com a poluição pelo 
esgoto sanitário.

C)  a degradação da qualidade da água, um recurso natural renovável, diminui em função da 
poluição pelo esgoto sanitário.

D)  a constante mudança de estado físico da água diminui em função da poluição pelo esgoto 
sanitário.

 Quadro A

1  HEPATITE A
2  LEPTOSPIROSE
3  AMEBÍASE
4  ESQUISTOSSOMOSE

DOENÇA CAUSADA POR UM VÍRUS E TRANSMITIDA POR VIA 
FECAL-ORAL

DOENÇA CAUSADA POR UM PROTOZOÁRIO E TRANSMITIDA 
POR VIA FECAL-ORAL

DOENÇA CAUSADA POR UMA BACTÉRIA E TRANSMITIDA POR 
CONTATO DA PELE COM ÁGUA CONTAMINADA 

DOENÇA CAUSADA POR UM VERME E TRANSMITIDA POR 
CONTATO DA PELE COM ÁGUA CONTAMINADA
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24)  

 

 

 Oxi: efeitos da nova droga. Uma nova droga chamada oxi vem causando preocupação 
entre as autoridades brasileiras. Bastante similar ao crack - que até então era considerada a 
droga mais perigosa - o oxi é ainda mais danoso e, por ser mais barato, está se espalhando 
rápido entre os usuários. É vendido em pedras, como o crack, entretanto, resulta da mistura 
da pasta da cocaína com cal virgem e um combustível (gasolina ou querosene). Quando as 
pedras são queimadas, liberam uma fumaça altamente tóxica que, ao ser inalada, provoca 
sensações de prazer e euforia. Como toda droga, possui efeitos devastadores no organismo, 
entre eles: efeitos alucinógenos no cérebro; perda de dentes; queimaduras nos lábios; necrose 
de tecidos da boca; enfisema pulmonar; derrame; aumento dos riscos de hipertensão e 
infarto; vômitos; diarreia, e inflamações no fígado e rins 

         (www.bem-estar.org, 15.mai.2011 - adaptado).

 Analise as proposições abaixo sobre os efeitos do oxi no organismo dos seres humanos.

I. O enfisema pulmonar ocorre pela destruição dos tecidos pulmonares nos bronquíolos, local 
responsável pela troca do oxigênio por gases tóxicos presentes na fumaça inalada.

II. Os efeitos no sistema nervoso ocorrem pelo aumento da concentração de dopamina, um 
neurotransmissor, responsável pelas sensações de prazer e motivação.

III. As inflamações no fígado e rins ocorrem em função destes órgãos serem os locais responsáveis 
pela eliminação de toxinas do organismo.

IV. A diarreia ocorre em função da absorção pelo estômago dos resíduos combustíveis que são 
misturados a droga.

 São corretas as afirmações:

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

25)  Analisando as afirmações abaixo,

I. O abaixamento da pressão de vapor do solvente, provocado pela presença do soluto não-
volátil, conduz a um aumento no ponto de ebulição.

II. As propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto, mas apenas do número 
de partículas do soluto por partícula do solvente.

III. A osmose é o movimento de moléculas de solvente através de uma membrana semipermeável, 
de uma região onde a concentração do soluto é maior, para outra onde a concentração é 
menor.

IV. As dispersões coloidais são constituídas por partículas finamente divididas que têm, por 
isso, uma área superficial muito extensa.

 Estão corretas apenas:

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

26)  Os produtos obtidos no processo de nitração do fenol são :
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27)  O octano, C8H18, constituinte mais importante da gasolina, queima no ar conforme a reação

    C8H18 (l) + 25/2 O2 (g)              8 CO2 (g) + 9 H2O (l)

 Quando se queima uma amostra de 1,0 g de octano em uma bomba calorimétrica, a 
temperatura da água e da bomba eleva-se de 19,50oC para 22,83oC. Se a capacidade 
calorífica da bomba é igual a 650,0 J/K e o banho de água do calorímetro tem 320,0 g de 
água, o calor desprendido na combustão da amostra em questão, expresso em kJ/mol, é 
aproximadamente

      Dados: Massa molar (g.mol-1): H = 1;  C = 12
        Calor específico da água, c = 4,184 J/g.K
A) 6.623
B) 4.458
C) 2.164
D) 755

28)  Analise as afirmativas seguintes e assinale a alternativa CORRETA

I – John Dalton propôs um modelo de teoria atômica segundo o qual o átomo apresenta a 
configuração de uma esfera rígida. 

II – O número de massa de um átomo de hidrogênio (ZH = 1) que possui dois nêutrons é dois 
e a carga do seu núcleo é +3. 

III – Uma substância pura, no estado sólido, sofre fusão quando é submetida a aquecimento 
contínuo e observa-se que durante a passagem do estado sólido para o líquido a temperatura 
do sistema permanece constante. 

IV – Átomos de elementos diferentes que apresentem números de nêutrons iguais são isótopos. 

 São CORRETAS apenas as afirmativas

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

29)  A União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC) e a UNESCO proclamaram 
2011 o "Ano Internacional da Química", para celebrar as realizações da Química e suas 
contribuições para o bem-estar da humanidade. Este ano também marca o centenário da 
premiação de Marie Curie para o Nobel em Química, obtido em razão dos estudos sobre 
a Radioatividade realizados juntamente com seu marido Pierre Curie. 

 Com relação à Radioatividade é CORRETO afirmar que: 
A) Átomos radioativos têm a propriedade de emitir partículas e radiações de seus núcleos 

instáveis, que tendem a se tornar estáveis.
B) Um dos radioisótopos utilizados na localização de tumores cerebrais é o potássio-42 que 

apresenta uma meia-vida de 12,5 horas. Após 50 horas, restará 1/5 do radioisótopo.
C) O átomo de urânio-238 (ZU = 92), por emissão de uma partícula alfa, seguida de uma 

partícula beta, transforma-se em urânio-234.
D) Quando átomos de um elemento químico emitem partículas alfa, formam-se átomos de 

outro elemento químico cujo número atômico é menor em quatro unidades e cujo número 
de massa é menor em duas unidades.
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30)  A Química Orgânica é definida como o estudo das estruturas, propriedades e reações de 
compostos do carbono, os quais são chamados de compostos orgânicos. Com relação aos 
compostos orgânicos, é CORRETO afirmar que:

A) Suas moléculas apresentam apenas ligações covalentes polares.
B) A reação de substituição entre o butano (C4H10) e o gás cloro, Cl2,  produz o 2–cloro–butano 

e um composto inorgânico.
C) Compostos como CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH apresentam isomeria geométrica (cis-trans). 

A forma cis é conhecida como ácido oléico e a forma trans como ácido elaídico. A estrutura 
1(abaixo) representa o ácido oléico. 

D) Na estrutura 1 observam-se 4 carbonos primários, 14 carbonos secundários, 2 carbonos 
terciários e 1 carbono quaternário.

 

            estrutura 1
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HISTÓRIA

31) 

Doc 1
“(...) Em Atenas, por volta de 470/460, Címon mandou plantar plátanos na ágora e transformou a 
Academia, até então árida, sem água, em um parque bem irrigado, onde traçou pistas cuidadosamente 
aplainadas para os corredores, e aléias sombreadas para os passeantes.” 

(Plutarco, Vida de Címon, 13, 7. Apud: MAFFRE, Jean-Jaques. A vida na Grécia Clássica. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 1989. P. 27)

Plátanos: árvore de grande proporção, considerada ornamental.
Aléias: caminhos ladeados por árvores.

Doc 2
“Se as águas naturais faltam, já se encontraram meios de obtê-las pela construção de cisternas 
numerosas e vastas, destinadas a recolher a água da chuva”. 
        (Aristóteles, Política, 1330b. Idem, p. 51)

 Considerando as narrativas de Plutarco (doc 1) e Aristóteles (doc 2) e com base nos estudos 
históricos sobre a Grécia Clássica, é correto afirmar que: 

A)  Preocupados com o desgaste do solo ateniense, os gregos investiram na construção de espaços 
de preservação, tal como é mostrado por Plutarco, através das ações de Címon na Ática, 
que, numa demonstração de apreço pela natureza, erigiu a Academia na ágora ateniense.       

B)  Os documentos 1 e 2 revelam o distanciamento dos habitantes das póleis em relação à 
natureza. Porém, com a progressiva escassez de água e extrema aridez do solo, os governantes 
construíram bosques de preservação da flora, para garantir a boa qualidade da água.

C)  Assoladas por terremotos e escassez de água, as póleis gregas celebrizaram-se pela edificação 
de reservatórios de grande porte, os quais abasteciam as cisternas, que proveriam de água 
as moradias, tal como registrou Aristóteles em sua “Política” (doc. 2). 

D)  Estudiosos da Grécia antiga reiteraram a influência da natureza no “dia-a-dia” dos habitantes. 
Nesse sentido, a agricultura, bem como as edificações, contribuíram para o desgaste do 
solo, motivando governantes a buscar alternativas, como “cisternas numerosas” e “aléias 
sombreadas para os passeantes”.           * póleis: plural de polis

32)  

“O califado não é apenas um poder político, mas também um poder cultural. Uma vez que os Abácidas 
e os Fatímidas haviam fundado seu poder cultural sobre o reinvestimento de uma herança cultural 
anterior ao Islã, por que o novo califado omíada não faria o mesmo, com objetivos semelhantes?”

        (ABEL al- JABRI, Mohammed. Introdução à crítica da razão árabe. São Paulo:UNESP, 1999, p. 105)

 Considerando o trecho acima e os estudos históricos sobre o Islã, é correto afirmar que:
A)  A língua árabe, enquanto expressão cultural, foi importante elemento de desagregação 

territorial do Islã.
B)  Os Abácidas, os Fatímidas e os Omíadas refletem a disputa pelo poder no interior do Islã 

após a morte de  Mohammed (Maomé).
C)  A rivalidade cultural entre os califados dificultou a pregação do Islã na língua árabe.
D)  A manipulação cultural por parte dos califados complicou a expansão política e religiosa 

do Islã.
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33)  
 “O principal da aldeia ouviu maravilhado sobre ‘o inferno e a glória’, e advertiu seus 

companheiros para que não fizessem mal ao padre: ‘Se nós outros temos medo de nossos 
feiticeiros, quanto mais o devemos ter dos padres, que devem ser santos verdadeiros...’; por 
fim, pediu a intercessão de Anchieta junto a Deus: ‘rogai-lhe que me dê longa vida, que eu me 
ponho por vós outros contra os meus...”. 

 (Anchieta, 1565: 199. Apud: VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem – e 
outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2002. P. 200. Adaptado)

 Conforme o texto acima, os Tupinambá pediam saúde e vida longa aos religiosos. Tais 
pedidos se explicam através do (a):

A)  Assimilação das crenças cristãs no Deus Único, pois os Tupinambá eram monoteístas. 
Para eles, Tupã era a divindade criadora do universo, superior aos homens, manifestava-se 
através das águas doces e fazia-se representar pelos xamãs, ou principais, homens sábios e 
fisicamente semelhantes aos religiosos europeus.

B)  Semelhança entre os mitos (Tupinambá) de salvação da alma e as pregações realizadas por 
religiosos europeus. Ou seja, os missionários eram como os karaiba, guerreiros peregrinos, 
defensores da “terra sem males”, na qual indígenas e “brancos” viveriam em harmonia.  

C)  Mito de origem do homem, segundo o qual, os “brancos”, no começo dos tempos, fizeram 
a “boa escolha” (por armas e vida eterna), o que os fez superiores. Já os Tupinambá, fizeram 
a “má escolha”. Assim, a chegada dos europeus uniria as duas “escolhas”, estabelecendo 
a imortalidade (saúde e vida eterna).

D)  Comportamento inconstante dos Tupinambá em relação ao processo evangelizador. Os 
indígenas consideravam os religiosos como xamãs e transitavam entre dois mundos - o 
tribal e o missionário. Do mesmo modo, os religiosos também assimilavam os indígenas, 
tolerando seus “maus costumes” como o “canibalismo”.

34)
  

( Charge de Angelo Agostini publicada na Revista Ilustrada, de 18/08/1888, Fonte: Revista de História da 
Biblioteca Nacional, ano 6, nº 68, maio 2011. P.85 )

 Considerando as informações apresentadas e os estudos históricos sobre a abolição da 
escravidão, é correto afirmar que a charge:
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A)  Expõe a discriminação social e o preconceito racial de muitos brasileiros em relação aos 
“negros”. A liberdade continha marcas da marginalização: as desigualdades permaneceram 
e antigos escravos (e mesmo descendentes destes), enfrentaram outra luta – ser negro numa 
sociedade cujo homem ideal era o branco europeu.   

B)  Mostra dificuldades de adaptação de ex-escravos após a abolição, aqui representadas pelo 
uso de calçados, ou seja, o caricaturista reforça em sua construção, que o “negro” mostrava-
se distante do tipo humano ideal para o país que se modernizava, reforçando a substituição 
do mesmo pelo imigrante europeu.  

C)  Satiriza o debate abolicionista relativo às condições de vida dos “negros” após a abolição da 
escravidão, ou seja, a “liberdade criava muitos calos”, pois, contrariamente ao pensamento 
abolicionista, os ex-escravos estavam despreparados para integrar-se à sociedade burguesa.

D)  Representa o crescimento da pressão abolicionista nos anos de 1880 marcadamente pela 
organização de quilombos como o do Leblon, no Rio de Janeiro, e pela reprodução crescente 
de fugas de escravos. Ressalte-se ainda o emprego de ex-escravos como assalariados, nas 
mesmas propriedades em que foram cativos.

35)  

“Na direção do Partido Bolchevique, Lênin também, a princípio, encontrou resistência. Para muitos 
de seus companheiros ele aderira à tese da Revolução Permanente, defendida por Trotski”

(CARMO, Sonia Irene do, e CARMO, Valdizar Pinto do. A Rússia dos Sovietes – impasses de um  projeto 
socialista. São Paulo: Atual, 1996, p. 30)

 Considerando o texto acima e os estudos históricos sobre a Revolução Russa, pode-se afirmar 
que

A)  Lênin aderiu à proposta de Trotski de uma Revolução Permanente, por isso enfrentou a 
resistência dos seus companheiros do Partido Bolchevique, que eram a minoria dentro do 
Partido Operário Social-Democrata Russo.

B)  Lênin defendia que o triunfo da revolução socialista só seria possível se a burguesia reprimisse 
a organização dos Sovietes e conduzisse o processo revolucionário russo.

C)  O Partido Bolchevique, que era minoritário na Duma, lutava pela nacionalização dos bancos, 
pela Paz imediata, distribuição de terras aos camponeses e expulsão da burguesia da Rússia.

D)  Para Trotski, o triunfo da luta socialista em escala internacional e a vitória do proletariado 
Ocidental, eram pressupostos para que a revolução socialista russa triunfasse.

36)
 Pará    Sexta-feira, 03/06/2011, 07h10

 Assassinato de lavrador é o quarto crime no campo
 O lavrador Marcos Gomes da Silva, de 33 anos, natural do Maranhão, foi morto a tiros, na 
noite de quarta-feira, no assentamento Sapucaia, na zona rural de Eldorado dos Carajás, no sudeste 
do Pará. A polícia investiga o crime, mas ainda não é possível dizer se Gomes da Silva é mais uma 
vítima da luta pela terra ou se a execução foi acerto de contas. Esse é o quarto assassinato no campo 
em apenas nove dias no Estado. [...]
 O primeiro crime, no último dia 24, foi do casal de ambientalistas José Cláudio da Silva e Maria 
do Espírito Santo, que lutava contra a devastação das florestas do assentamento Praialta/Piranheira, 
em Nova Ipixuna, município a cerca de 180 quilômetros de Eldorado dos Carajás.

  (Disponível em http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-134310-ASSASSINATO+DE+LAVR
ADOR+E+O+QUARTO+CRIME+NO+CAMPO.html. Acessado em 2/06/2011)
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IBAMA flagra extração de castanheira em Novo Repartimento, no Pará
O Ibama flagrou uma exploração ilegal de castanheiras-do-pará no entorno da Terra Indígena Parakanã, 
em Novo Repartimento, no sudeste do estado. Próximo ao local, na rodovia Transamazônica, os 
agentes ainda encontraram duas serrarias clandestinas funcionando sem licença ambiental.[...].

  (Fonte: Ibama. Adaptado . Disponível em http://www.orm.com.br/. Acessado em 02/06/2011)

 Os documentos acima referem-se  às lutas sociais do campo na região Amazônica e destacam 
sujeitos históricos e instituições nelas envolvidos. Assinale a alternativa que os apresenta 
sequencialmente.

A)  Lavrador, ambientalistas, agentes (IBAMA), polícia, indígenas Parakanã, serrarias clandestinas.
B)  Lavrador, polícia, ambientalistas, IBAMA, indígenas Parakanã, agentes (IBAMA).
C)  Lavrador, ambientalistas, agentes (IBAMA), polícia, serrarias clandestinas, indígenas Parakanã.
D)  Lavrador, polícia, ambientalistas, agentes (IBAMA), indígenas Parakanã, IBAMA.

GEOGRAFIA
37)  

(...). Transpondo-os, surgem os aglomerados de casas simples que, vistas uma vez, nunca mais serão 
esquecidas. Não porque deixem, como outras cidades memoráveis, uma imagem extraordinária 
nas recordações, mas porque têm a propriedade de permanecer na memória rua por rua, casa 
por casa, apesar de não possuírem particular beleza.(...) Dessas cidades temos a primeira visão de 
longe, quando o barco em que navegamos se aproxima. Se for dia, vemos a torre da telefônica, 
como sinal de modernidade, antes víamos a torre da igreja. À noite é o clarão da cidade que se 
achega vagarosamente, sem pressa com tempo para os aconteceres e para a concretização do ser.
(...) onde estão os mais poderosos arquivos culturais (...) os igapós simbólicos da nossa cultura, as 
raízes submersas da alma de um povo.”
  Adaptado de OLIVEIRA,Jose Aldemir.A cultura nas(das) pequenas cidades da Amazônia brasileira.http://
www.ces.uc.pt/lab2004 acessado em 25/05/2011

 Considerando a caracterização feita pelo autor das cidades amazônicas, é correto afirmar 
que essas cidades correspondem aos

A)  núcleos urbanos considerados patrimônios históricos e culturais e que, por este motivo, são 
preservados em sua beleza arquitetônica , representam uma espécie de junção dos tempos 
de agora e tempos pretéritos, apresentam raros aspectos de  modernidade e quase sempre 
profunda estagnação econômica.Um exemplo típico deste tipo de cidade é Santarém, no 
Pará, situada às margens do Rio Tapajós.

B)  espaços urbanos que marcam  a Amazônia de hoje , que têm pinceladas  de modernidade, 
simbolizada no texto pela torre telefônica.Estes espaços foram organizados a partir da chegada 
de imigrantes sulistas e que, embora “novas” no contexto regional, possuem profundos 
vínculos culturais  amazônicos.

C)  núcleos urbanos situados à beira-rio, que representam muito bem o padrão de organização 
rio-várzea-floresta e que ainda apresentam profundas ligações culturais com o contexto 
amazônico, incorporando interações materiais e simbólicas com o rio.

D)  espaços que marcam uma nova forma de gestão do território amazônico ,sendo  dissociados 
do contexto cultural regional, embora sejam ribeirinhos e tenham vínculos profundos com 
algumas das atividades econômicas tradicionais da região, a exemplo da pesca artesanal.
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38)  No espaço agrícola brasileiro, a sojicultura tem tido, nas últimas décadas, significativa 
expansão da área cultivada, destacando-se também pela elevada produtividade e 
rentabilidade.Como repercussão espacial deste fato, merece/merecem realce a(s) 

A)  predominância de pequenas e médias propriedades onde estão instaladas agroindústrias 
modernas, que empregam técnicas adequadas à preservação do solo, sendo praticamente 
inexistentes as alterações ambientais neste tipo de cultivo.

B)  expansão deste cultivo na Amazônia, que tem-se efetuado prioritariamente em áreas antes 
alteradas, ocorrendo preservação das áreas florestais virgens, das áreas de Cerrado e de 
Campos Naturais. 

C)  valorização das terras onde se expande o cultivo, utilização intensiva de mão-de obra 
qualificada e forte tendência à desconcentração fundiária.

D)  significativas alterações ambientais, valorização das terras agriculturáveis e favoráveis ao 
emprego da mecanização e (re) concentração fundiária.

39)  

 “ As migrações são um elemento constitutivo do espaço geográfico.(...) não ocorrem apenas 
como consequência de eventuais desequilíbrios econômicos, sociais ou demográficos: mais que isso 
os deslocamentos das populações trabalhadoras são elementos centrais da organização espacial de 
uma sociedade. A distribuição territorial da população é essencialmente dinâmica e apresenta-se 
diferenciada a cada momento histórico .”
                                      RUA, João Et alli.Para ensinar Geografia.Rio de Janeiro: Access Editora. 1993 p 175.

 A partir do texto e considerando as migrações no território brasileiro ao longo de sua (re) 
organização, é correto afirmar que:

A)  Atualmente, os estados meridionais do país, em especial o Rio Grande do Sul, constituem 
um foco de forte emigração, consequência da atual crise no setor agrícola, particularmente 
na viticultura.

B)  Durante o período áureo da borracha, o Norte brasileiro foi uma região de forte atração 
populacional , o que contribuiu para a presença, nos dias atuais, de significativa densidade 
demográfica, a maior, se comparada às demais regiões do país.

C)  No período do “Boom” industrial pós 1950, o Centro-sul, particularmente o estado de São 
Paulo, recebeu intensas levas de imigrantes nordestinos que buscavam novas oportunidades 
de emprego. 

D)  Uma rota bastante recente( pós década de 1990) de migrações interregionais é no sentido 
Centro-sul/Amazônia, fato explicado pelo intenso crescimento do setor industrial na 
região,principalmente após a implantação da Zona Franca de Manaus.
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40)  “O Brasil é hoje a maior economia latino-americana e a nona maior economia mundial, 
assumindo a condição de potência regional com influência crescente à escala global”.

 Esta afirmativa justifica-se pelo fato de que o país apresenta:

A)  estabilidade política, o que não ocorre na maioria dos países do continente, aliada a um 
significativo crescimento industrial, o mais intenso no contexto continental.

B)  considerável extensão territorial, além de abundância de recursos naturais, aliada a  uma 
dinâmica econômica crescente, sendo o país integrante do MERCOSUL  que possui maior 
competitividade no mercado internacional.

C)  a maior taxa de urbanização de todo o continente americano  e as maiores e mais importantes 
cidades do contexto latino, São Paulo e Rio de Janeiro.

D)  uma economia plenamente voltada para o comércio externo, só comparável à economia 
Argentina, fato favorecido pela sua localização geográfica, com um considerável litoral 
banhado pelo Atlântico.

41)

    “Crise em países árabes eleva preço do petróleo a 103 dólares”.
                                                                         veja.abril.com.br/.../acessado em 25/05/2011

 Nos últimos meses têm sido frequentes nos jornais e revistas de grande circulação, manchetes 
sobre os recentes conflitos nos países árabes, a exemplo da notícia acima.  Sobre o assunto, 
é correto afirmar que:

A)  esses conflitos têm uma conotação política, tendo relação com a insatisfação popular com 
vários fatores, a exemplo do elevado índice de desemprego, o alto custo dos alimentos, a 
necessidade de importação de gêneros de primeira necessidade, os elevados gastos com 
arsenal militar, dentre outros, embora tais países sejam grandes produtores e exportadores 
de petróleo.

B)  a origem desses conflitos é estritamente religiosa, considerando-se que os governantes desses 
países aceitaram pacificamente a execução do líder terrorista muçulmano Osama Bin Laden, 
sem represálias aos Estados Unidos, país mandante da execução.

C)  o elemento motivador desses conflitos é econômico, uma vez que, após a interrupção do 
tráfego de petroleiros pelo canal de Suez, ordenada pelos piratas do Senegal, esses países 
tiveram enormes prejuízos financeiros, o que gerou manifestações violentas em alguns deles, 
a exemplo do Egito e Líbia.

D)  há, nesses países, um clamor por reformas políticas e principalmente religiosas, haja vista 
que a orientação islâmica, antes reinante, não é mais aceita nos dias atuais pela maioria 
das populações árabes, em especial na Tunísia e Irã.
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42)  Na última década do século XX, com a crise do socialismo real, ocorreu uma expansão das 
relações econômicas capitalistas no espaço geográfico mundial, sendo as multinacionais um 
dos mais fortes agentes estimuladores dessa expansão. A figura abaixo representa a expansão 
dessas empresas. A partir da interpretação desta imagem, acrescida dos conhecimentos sobre 
o assunto, é correto afirmar que:

       Fonte: Folha de São Paulo. Abril de 2007.

A)  essas empresas apresentam dependência exclusiva das políticas públicas dos países onde 
se instalam, sem interferência político- financeira do país sede.

B)  há um caráter multinacional nessas empresas, cujo capital não tem vínculo com nenhum 
país, sendo  constituídas principalmente por grandes grupos financeiros, a exemplo da Nokia.

C)  a globalização pouco influenciou nessa expansão, pois desde o século XV, com o advento 
das Grandes Navegações, já era possível administrar simultaneamente, em tempo real, 
diversas unidades de empresas multinacionais em diferentes continentes.

D)  ocorre intenso deslocamento para fora dos seus países-sede  em busca de mão de obra 
barata, menor carga tributária, expansão de mercado, entre outros motivos. Atualmente, 
muitas empresas transnacionais e/ou multinacionais se instalam em países de economia 
emergente, a exemplo do Brasil e do México.

LITERATURA

43)  Observe atentamente o quadrinho de autoria de J. Bosco, publicado no jornal Voz de Nazaré, 

J. Bosco
 As imagens criadas pelo quadrinista paraense, que tematiza a criação literária “cerebral e 

apolínea” (que por sua vez está afastada da concepção de criação chamada “inspirada”) 
estão de acordo com qual dos fragmentos literários a seguir?
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A)  “...Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria...” (Machado 
de Assis);

B)  “...Torce, aprimora, alteia, lima/ A frase; e, enfim/ No verso de ouro engasta a rima/ Como 
um rubim...” (Olavo Bilac);

C)  “Pátria do meu amor! terra das glórias/ Que o gênio consagrou, que sonha o povo.../Agora 
que murcharam teus loureiros/Fora doce em teu seio amar de novo...” (Álvares de Azevedo);

D) “Quando nasci, um anjo torto/ desses que vivem na sombra/disse: Vai, Carlos! ser gauche 
na vida” (Carlos Drummond de Andrade).

     

44)  

Biratan
 O diálogo acima, presente na “tira” de Biratan Porto, deixa-nos perceber:
A)  A opressão vivida pelos escritores brasileiros durantes da década de 70 do século XX, os 

quais se expressavam através da chamada poesia marginal;
B)  a expressão “alma fluir”, empregada no segundo quadro, refere-se certamente à literatura 

de vertente romântica;
C)  que embora tenha recebido um tratamento irônico por parte do desenhista, ele nos alerta 

sobre o modo como a literatura satisfaz as necessidades humanas;
D) que a leitura de livros, diante das novas tecnologias da contemporaneidade, é algo sempre 

insatisfatório e incompleto e por isso deve ser evitada.

45)    “... Mais ia por diante o monstro horrendo,
   Dizendo os nossos fados, quando, alçado,
   Lhe disse eu: ‘Quem és tu? Que esse estupendo 
   Corpo, certo, me tem maravilhado?’
   A boca e os olhos negros retorcendo
   E, dando um espantoso e grande brado
   Me respondeu, com voz pesada e amara,
   Como quem da pergunta lhe pesara:

   “Eu sou aquele oculto e grande Cabo
   A quem chamais vos outros Tormentório,
   Que nunca a Ptolomeu, Pompónio, Estrabo,
   Plínio, e quantos passaram fui notório.
   Aqui toda Africana costa acabo
   Neste meu nunca visto Promontório
       ......................................”
 Após a leitura do excerto acima, de Os Lusíadas, de Camões, é correto afirmar que:
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A)  No plano literário revaloriza os clássicos e no histórico simboliza a superação dos medos e 

superstições, ao mesmo tempo em que significa o triunfo da tecnologia experimentada pelos 
nautas lusitanos, que triunfam sobre o mar, o que marcará para sempre o mundo de então;

B)  No plano lírico trata-se de um dos pontos altos das temáticas da lírica camoniana: o do 
amor marcadamente erótico, que é priorizado no poema em questão;

C)  Trata-se de um pedido de paz entre portugueses e mouros;
D)  A palavra ‘fado’, empregada ali significa uma exaltação da cultura musical dos portugueses, 

hoje mundialmente conhecida como um ritmo que canta a saudade e a melancolia.

46)  

   “...........................................
   Teu leite que desenhou o Cruzeiro,
   escorreu num jato grosso,
   formando a estrada de São Tiago...
   Tu [Mãe Preta], que nas Gerais desforraste o servilismo,
   tatuando-te com pedras preciosas,
   que deste festa de esmagar!
   Tu [Mãe Preta], que criaste os filhos dos Senhores,
   Embalaste os que eram da Marquesa de Santos,
   Os bastardos do Primeiro Imperador
   E até futuros inconfidentes!
   Quem mais teu leite amamentou, Mãe Preta?...
   Luís Gama? Patrocínio? Marcílio Dias?
   A tua seiva maravilhosa
   sempre transfundiu ardor cívico, o talento vivo,
   o arrojo máximo.
   Dos teus seios, Mãe Preta, teria brotado o luar?
   .................................................”

 Após a leitura do excerto do poema de Bruno de Menezes, é correto afirmarmos que:
A) A voz do texto defende uma hierarquia de valores, na qual a mulher está abaixo dos heróis 

nacionais destacados;
B) O poema se estrutura através de metáforas que, entretanto, desvalorizam a importância da 

negra na formação etnicocultural do Brasil;
C) São enfatizados somente os traços sensuais e eróticos da negra africana, ou seja, o modo 

como o branco proprietário de terra via a negra na época colonial;
D) A carga poética explora  a importância da mulher negra, colocando-a num patamar de 

valorização heróica na vida histórico-social brasileira.
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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.

Mencía de Calderón
Viuda del Adelantado del Río de la Plata Juan de Sanabria, esta audaz extremeña 
capitaneó desde Sevilla, en 1550, la primera caravana de mujeres para “poblar” el 

Nuevo Mundo.

 La ciudad de Asunción –hoy capital 
de Paraguay, y entonces cabeza de la 
conquista en el Río de la Plata– era conocida 
como “el jardín de Mahoma” porque los 
españoles tenían allí harenes de indias. Al 
contrario que otros colonizadores europeos, 
solían reconocer a sus hijos mestizos y los 
consideraban sus herederos. Esto implicaba 
un riesgo de independencia, que la Corona 
quiso atajar frenando el mestizaje.
 Por ello, cuando el esposo de Mencía de 
Calderón, Juan de Sanabria, solicitó y obtuvo 
el puesto de Adelantado del Río de la Plata, 
se le impuso como condición que llevara en 
su flota doncellas hidalgas “para poblar”. Pero 
murió en 1549, antes de poder zarpar.

 Esto supuso una enorme contrariedad para el Consejo de Indias. Portugal tenía los ojos 
puestos en el Río de la Plata y, para colmo, a causa del hostigamiento de los indios, los 
españoles habían tenido que abandonar el fuerte de Nuestra Señora del Buen Ayre (actual 
Buenos Aires), desguarneciendo así la entrada al Río de la Plata. Era preciso que la expedición 
llegara cuanto antes para poner orden en Asunción. Pero Diego, el hijo y heredero de Juan 
de Sanabria, aún no había cumplido los 18 años.
 Mencía de Calderón entonces se ofreció para capitanear “en su nombre” una flota de 
tres buques, en la que viajarían las mujeres, y allanar el camino para que Diego de Sanabria, 
su hijastro, pudiera hacerse con el cargo de Adelantado en Asunción. Ella zarpó con sus 
mujeres el 10 de abril de 1550. Durante el viaje sufrieron penalidades inimaginables. Tuvieron 
que sortear tempestades, ataques de piratas, peste, hostigamiento de los indios y, por último, 
atravesar a pie más de 1.500 kilómetros de selva para llegar a Asunción. Tardaron seis años 
en conseguirlo.
 En 1564, Mencía escribió una breve crónica en la que relata su odisea. Fue la última 
noticia que tenemos de ella, que ha sido injustamente olvidada, aunque sus descendientes 
llegasen a formar parte de la élite de Paraguay, Uruguay y Argentina.

 Elvira Menéndez, publicó “El corazón del Océano”, la odisea de Mencía Calderón. Texto adaptado de la 
revista La Aventura de la Historia No. 138
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GLOSARIO

Adelantado – antigo cargo de governador da fronteira entre territórios estrangeiros. 
Atajar – interromper um proceso.
Allanar – aplanar. No texto: preparar
Buque – barco de grandes dimensões
Colmo – acúmulo; máximo, auge
Hostigamiento – ato ou efeito de açoitar
Suponer – supor

47)  Según el texto, Mencía de Calderón capitaneó la primera caravana de mujeres para poblar 
el Nuevo Mundo. Ella…

A)  vino, desde Sevilla, con las manos en el timón.
B)  era la capitana de 1550 personas.
C)  era la líder de la expedición.
D)  estaba bajo las órdenes de un capitán extremeño.

48)  Asunción era considerada un “jardín de Mahoma” porque…

A)  los musulmanes mantenían a sus mujeres en un solo lugar.
B)  los españoles que venían al Nuevo Mundo eran musulmanes.
C)  se llama “harén” a un lugar lleno de indias.
D)  los españoles frenaban el mestizaje en ese jardín.

49)  Diego de Sanabria era el hijastro de Mencía de Calderón, y, por lo tanto, era:

A)  hijo de su hermana.
B)  hijo de su marido.
C)  su hijo alejado.
D)  hijo de hidalgos.

50)  Tras leer el texto, parece que Elvira Menéndez considera a Mencía de Calderón una…

A)  celebridad.
B)  valiente.
C)  atontada.
D)  heroína.
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INGLÊS

Rio (2011)

Blue Sky Studios/20th Century Fox
From left, Rafael the toucan (voiced by George Lopez) with the macaws Blu and Jewel (Jesse 
Eisenberg and Anne Hathaway)

 Maybe it was just a longing for warmer climes and spring’s arrival, but Fox’s “Rio” 
had a killer opening overseas. Maybe it was because this animated feature effort is a signifi-
cant step forward from the studio’s “Ice Age” films, in the richness of its cast, the exuberance 
of its music and the vibrancy of its palette. Or maybe it was because the director, Carlos 
Saldanha, is from Rio de Janeiro, the principal setting, bringing a wealth of affection to it. 
Whichever. It works. 

   Adapted from http://movies.nytimes.com/2011/04/15/movies/rio-animated-comedy-with-jesse-
eisenberg-review.html?ref=brazil

Glossary:
macaw – arara
longing for – vontade de, desejo de
opening – estréia
feature – filme longa-metragem
effort – proeza, esforço
cast – elenco
palette – paleta de cores
setting – cenário
wealth – profusão
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Answer the following questions according to the text RIO (2011)

47)  Considering the subtitles, Jesse Eisenberg is related to the character ____.

A)  Blu
B)  Jewel
C)  Rafael
D)  George

48)  The public impression about the film is first stated in the text by the expression ____.

A)  animated feature
B)  spring’s arrival
C)  a step forward
D)  killer opening

49)  “Ice Age” is mentioned as the ____.

A)  film’s nickname
B)  contrary to this film
C)  studio’s identification
D)  era this film took place

50)  The author points out a characteristic of the Brazilians recognized in the film, that is ____.

A)  vibrancy
B)  affection
C)  animation
D)  exuberance


