
   PROCESSO SELETIVO 2015 / II

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 – 60 QUESTÕES OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08), 
Matemática (07), Física (07), Biologia (07), Química (07), História (07), Geografia 
(07), Literatura (05) e Língua Estrangeira (05).

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!      
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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  
                                                                      Texto I

 A intoxicação eletrônica, ainda que soe exagerada, é palpável. Médicos consideram que 
permanecer acima de três horas conectado pode transformar um hábito em uma rotina prejudicial à 
saúde. O ruim é achar que só se vive em sociedade on line ( o brasileiro fica em média nove horas 
diárias na rede), sorvendo uma avalanche de informações tortas que chegam de todos os cantos, sem 
filtro, venenosas como o açúcar para o diabetes. O simples exercício de imaginar como seria viver 
desplugado faz bem, é quase uma epifania, embora pareça impraticável e assustador para quem se 
desespera quando termina a bateria, um problema ainda insolúvel.
 Não se trata de romantizar o passado, de chorar o bom tempo que já passou. Estar on line é 
uma condição de nossa civilização, e daí brotaram extraordinários avanços. São inegáveis, enfim, as 
vantagens do mundo virtual, motor para todas as atividades humanas. Porém, a partir do momento 
em que começamos a nos exceder na rotina plugada, surgem os malefícios. O que as pessoas mais 
produzem na rede? Buscas em sites como Google e mensagens em redes sociais, campos férteis para 
fofocas e radicalismos (sejam de quais tipos forem). À primeira vista, pode parecer um costume sem 
sérias consequências, mas novas investigações têm provado que o abuso da internet prejudica, sim, 
a vida off line.
 A importância de saber lidar cautelosamente com o mundo virtual, para evitar a escravidão, 
nasce como consequência de um fato simples: a internet entrou de forma muito rápida em nossa 
vida. Teóricos da área da  tecnologia acreditam que logo a rede estará em todo lugar, dos carros 
à geladeira, invisível, sem que percebamos. É a infância de uma convivência que mal começou. 
“Estamos em fase de adaptação e imagino que faremos um uso mais consciente no futuro”, disse o 
americano Robert Stein, pioneiro da indústria digital.
 A sensação de que algo se perde, sem a noção exata das conquistas, é um ciclo recorrente 
quando surge uma tecnologia nova. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates lamentou a popularização 
da leitura, pois acreditava que a escrita era danosa à capacidade de memorização. A criação da 
imprensa de Gutenberg, no século XV, deu luz a prognósticos de que a facilidade do acesso aos 
livros promoveria a preguiça. Julgamentos similares recaíram sobre o rádio, a TV e o computador. 
Com a internet, revivemos isso. Não conhecíamos seus efeitos nocivos. Por isso abusamos.        
          (Veja, 18/02/2015 – trecho)

(epifania: aparecimento ou manifestação reveladora de Deus ou de uma divindade)
                                                           
                                                                Texto II
 
 Um dia, minha mãe e eu conversávamos sobre a vida e a morte e eu lhe disse:  - Mãe, se 
um dia eu estiver num estado vegetativo, em que minha vida dependa  unicamente de aparelhos, 
desligue, por favor, as máquinas que me mantêm artificialmente vivo. Eu prefiro morrer!
 Então eu vi minha mãe se levantar, me olhando cheia de admiração, e, puxando decididamente 
os fios, desligar a TV, o DVD, o cabo de internet, o computador, o MP3/4, o Playstation, o wifi, o 
fixo... E ainda me arrancou das mãos o celular, o tablet, o Ipod... Eu quase morri!   
             Fonte:WhatsApp

Após leitura cuidadosa dos textos e reflexão, construa uma dissertação sobre o tema: O abuso da 
internet prejudica a vida off line.
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Proposta 2
Texto I

 Se você é brasileiro, vive no Brasil e não desfruta de privilégios, é bem provável que já tenha 
ouvido algum dos seus familiares, amigos ou colegas dizer que, se tivesse oportunidade, iria embora 
daqui o mais depressa possível. O Brasil de hoje, dizem, é um grande lugar para você desperdiçar 
a sua vida. O brasileiro não é respeitado como cidadão. O estado não lhe fornece o mínimo de 
segurança individual. Sua vida, sua propriedade e seu bem-estar são ameaçados todos os dias. As 
chances de progresso pessoal estão cada vez mais limitadas. Quase tudo que o governo diz é mentira. 
Tudo o que tem é roubado: tiram do seu bolso, em impostos, o dinheiro que você ganhou com seu 
trabalho e não devolvem, em troca, os serviços que têm a obrigação de prestar. O mérito pessoal 
é visto como um insulto, e a recompensa material por ele é tratada como um delito social. Quem 
não é descrito como “pobre” é automaticamente culpado. O Brasil é um país ruim para educar os 
filhos. Aqui o homem mau dorme bem.
 Sabe-se o resumo dessa ópera: está na hora de trocar o Brasil por um país civilizado do 
Primeiro Mundo, onde se garante o exercício da cidadania, os direitos de cada um são plenamente 
respeitados e os governos funcionam com eficácia, integridade e bom-senso. Qual país? Qualquer 
um, dentro da esfera da democracia e do bem-estar econômico. 
         (J. R. Guzzo, Veja, 08/04/2015-trecho do ensaio “A vida é frágil”)

Texto II 
     Não vou sair

A geração da gente
Não teve muita chance
De se afirmar, de arrasar, de ser feliz.
Sem nada pela frente, pintou aquele lance
De se mudar, de se mandar desse país.
E aí você partiu pro Canadá
Mas eu fiquei no “já vou já”
Pois quando eu tava me arrumando
Pra ir, bati com os olhos no luar
E a lua foi bater no mar
E eu fui que fui ficando...
Distante tantas milhas
São tristes os invernos
Não vou sair, tá mal aqui, mas vai mudar.
Os velhos de Brasília
Não podem ser eternos
Pior que foi, pior que está, não vai ficar.
Não vou sair, melhor você voltar pra cá
Não vou deixar este lugar
Pois quando eu tava me arrumando
Pra ir, bati com os olhos no luar
E a lua foi bater no mar
E eu fui que fui ficando
                             (comp. Celso Viáfora / Vicente Barreto)

A leitura dos textos remete a um dilema que atinge o indivíduo quando se apresenta em seu país 
um panorama desfavorável: abandonar tudo e mudar de país ou ficar e resistir? Reflita sobre esse 
questionamento e, em seguida, construa um texto dissertativo em resposta a ele.
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2 e 3

                                                   As raízes da corrupção

 Corrupção faz, sim, parte da nossa história. Como faz parte também da história dos Estados 
Unidos, do Japão, da Suécia e de Cingapura – que nas últimas cinco décadas deixou de ser apontada 
como um dos países mais corruptos do mundo para se tornar um dos menos.
 Da Grécia Antiga, quando o termo surgiu ligado à ideia de putrefação do corpo político, até 
hoje, referente ao uso de cargos públicos para ganhos privados, a corrupção faz parte da história 
de todos os países. O que muda, em cada caso, é a maturidade com que cada povo lida com o 
problema.
 Nesse quesito, convenhamos: a reação de boa parte dos brasileiros parece a de um adolescente 
bipolar. De um lado, indignação crescente diante das revelações diárias de bilhões de reais em 
recursos públicos desviados para favorecer empresas e partidos políticos. De outro, certo cinismo, 
descrença e até uma convivência pacífica – muitas vezes complacente – com indivíduos e empresas 
que se beneficiam desses acordos. “O controle da corrupção não pode ser travado nem com moralismo 
nem com cinismo”, diz o historiador da Unicamp Leandro Karnal. “Brasília não é um mundo paralelo 
colonizado por extraterrestres, é um espelho de nossa sociedade”.
Ou seja, para combater a corrupção, o primeiro passo é ter maturidade para deixar de vê-la apenas 
como algo distante, sempre relacionado ao outro.
                            (Superinteressante, maio de 2015, matéria “ As raízes da corrupção e como combatê-la”-trecho)

01)  A leitura cuidadosa do texto permite considerar como verdadeiras as afirmações
I   Atos de corrupção são mais frequentes em países de Terceiro Mundo.
II  A palavra corrupção está inicialmente ligada à ideia de apodrecimento.
III Resolver ou atenuar a corrupção em um país requer entendê-la como algo que permeia toda 

a sociedade.
A)  I ,II, III
B)  I e II
C)  I e III
D)  II e III

02)  Sobre a relação entre a corrupção no Brasil e os brasileiros, as informações apresentadas 
no texto indicam que

A)  O brasileiro aceita a corrupção como um fato cultural, imutável.
B)  O povo brasileiro reage de forma imatura diante dos fatos de corrupção.
C)  Os brasileiros, acostumados a um estado corrupto, tornam-se impermeáveis aos escândalos 

de corrupção.
D)  O brasileiro considera “o jeitinho” como causa da corrupção.

03)  No texto, é possível reconhecer a presença de posição crítica do autor quando

A)  julga o comportamento dos brasileiros em face da corrupção como bipolaridade adolescente.
B)  coloca Brasil, Estados Unidos, Japão e Cingapura no rol de países onde há corrupção.
C)  refere Cingapura como um país que conseguiu controlar a corrupção.
D)  considera a Grécia Antiga o berço do termo corrupção.
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 Texto para as questões 4, 5 e 6
                                                        
                                                    De volta para o futuro
                                      Projeto transformará árvores em literatura

 Em 2014, cerca de mil mudas foram plantadas em Oslo, Noruega. Enquanto elas crescem, a 
cada ano um autor diferente escreverá um texto, que só será publicado em 2114, numa antologia 
especial feita com o papel fabricado a partir dessas árvores. Trata-se do projeto Future Library, projeto 
idealizado pela escocesa Katie Paterson. “Essa obra vai reunir o trabalho de escritores, pensadores 
e filósofos desta e de futuras gerações”, disse ela.
                                                                                    (revista Galileu, maio de 2015)

04)  A expressão “De volta para o futuro” apresenta uma incoerência quando descontextualizada; 
entretanto a leitura do texto permite uma interpretação lógica e compreensão de seu 
significado:

A) A obra literária começará a ser produzida num futuro próximo e executada ao longo do 
desenvolvimento das árvores.

B) Quando as árvores forem transformadas em papel, a obra estará pronta para ser apresentada 
ao público.

C) A produção da antologia será iniciada em um futuro próximo e concluída em um futuro 
distante, quando poderá ser apreciada em sua totalidade.

D) A obra registrará a produção literária desde o momento em que foram plantadas as árvores, 
até serem transformadas em papel.

05)  Na construção do subtítulo “Projeto transformá árvores em literatura” ocorre a supressão 
de parte do processo - árvore> papel>livro>literatura -, substituindo-se o concreto pelo 
abstrato. Esse recurso linguístico configura um processo

A)  metonímico.
B)  anafórico.
C)  eufemístico.
D)  metafórico.

06)  É comum a manifestação simultânea de mais de uma função de linguagem em um texto, 
embora haja o predomínio de uma sobre as outras. No texto em questão, o produtor privilegia 
a informação, caracterizando o predomínio da função da linguagem

A)  referencial. 
B)  emotiva.
C)  metalinguística.
D) poética.

 Texto para as questões 7 e 8
                                                     

Placas solares
 Se toda a radiação que atinge a terra em um único dia, vinda do sol, virasse eletricidade, seria 
possível sustentar o consumo da humanidade ao longo de 27 anos. A energia solar, limpa e renovável, 
funcionaria como perfeito substituto do petróleo, finito e refém da gangorra de preços. Representaria 
ainda o mais magnífico processo de troca de matriz energética, no avesso da poluição provocada 
pela queima de combustíveis fósseis, o mais rápido e danoso atalho para o aquecimento global.  
            (Veja, 18/03/2015- trecho)



CESUPA • Processo Seletivo 2015 / II
Boletim de Questões • Página 6     

07)  Analisando a estrutura do texto, percebe-se que o emprego da partícula se na introdução 
do parágrafo desencadeia a progressão de sentido por meio dos verbos no subjuntivo e no 
futuro do pretérito, desenhando um panorama que reflete uma

A)  realidade possível, cujo processo inicia-se em um momento passado.
B)  ação realizada em um passado recente, com projeção para o futuro.
C)  realidade objetiva, localizada no presente, e realizada por meio das placas solares.
D)  realidade hipotética e condicionada à troca de matriz energética.

08)  No texto, o recurso da adjetivação positiva em oposição à adjetivação negativa reforça a 
intenção de demonstrar a superioridade da energia solar sobre o petróleo como fonte geradora 
de eletricidade. Então, a estratégia de convencimento age sobre o leitor em forma de 

A)  intimidação.
B)  chantagem.
C)  sedução.
D)  comoção.
            

  MATEMÁTICA

09)  Um comerciante estabelecido no Ver-O-Peso adquiriu 400 metros de tecido por R$6.000,00. 
Devido a alta da maré que invadiu sua loja,precisou lavar a peça e observou que, depois de 
lavado, o tecido encolheu 5cm por metro. Se pretende lucrar R$840,00 na venda da peça, 
por quanto deve vender o metro do tecido restante?

A)  R$15,00
B)  R$16,00
C)  R$18,00
D)  R$20,00

10)  A Torre de Hanoi (ver figura), inventada a partir de uma lenda hindu pelo matemático 
francês Édouard Lucas em 1883, é um “quebra cabeça” composto por uma base contendo 
três pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem 
decrescente de diâmetro, de baixo para cima. O problema consiste em passar todos os discos 
de um pino para outro qualquer, usando um dos pinos como auxiliar, de maneira que um 
disco maior nunca fique em cima de outro menor em nenhuma situação.
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 É interessante observar que o número mínimo de movimentos para conseguir transferir todos 

os discos de um pino para outro é 2n – 1 , onde n é o número de discos. Então, se utilizando 
o menor número de movimentos, um jogador faz uma jogada a cada 15 segundos e transfere 
a torre de um pino a outro em 7 minutos e 45 segundos, é porque a quantidade de discos 
na torre era

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7 

11)  Dois dados perfeitos são lançados ao acaso. A probabilidade de que a soma dos resultados 
obtidos seja 5 é

A)  6/36
B)  5/36
C)  4/36
D)  2/36

12)  A procura da quantidade de ancestrais de uma pessoa em 10 gerações nos coloca diante 
de uma

A)  P.A. de razão 10
B)  P.G. de razão 10
C)  P.A. de razão 2
D)  P.G. de razão 2

13)  Na figura a seguir, ABCD representa um terreno e AFEB uma área a ser construída nele. 
Por exigências de legislação, a área que será construída deve ser no mínimo igual a 40% 
e, no máximo, igual a 60% da área do terreno. Todos os valores possíveis de X pertencem 
ao intervalo

A)  [14,20]
B)  [14,28]
C)  [18,28]
D)  [20,28]

14)  A bandeirada de táxi em Belém é R$5,61 e cada km rodado vale R$2,96. Se a cooperativa 
de táxis dá um desconto de 20% nas corridas a partir de  R$20,00, quanto se paga por uma 
corrida de 9 km em um táxi dessa cooperativa?

A)  R$ 25,80
B)  R$ 28,50
C)  R$ 37,64
D)  R$ 42,76
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15)  No intervalo [0, 2], a equação trigonométrica cos 2x – 2 sen2x + 1 = 0 

A)  possui uma infinidade de raízes.
B)  possui exatamente duas raízes.
C)  não possui raízes.
D)  possui exatamente quatro raízes.

FÍSICA

16)  Em dois aparelhos celulares diferentes temos configurações de baterias e consumo de energia 
diferentes, quando estão no modo standby. Operando neste modo, o primeiro aparelho 
possui uma bateria de 2.400 mAh e é possível ficar até 120 horas ligado sem precisar de 
nova recarga. Já o segundo possui bateria de 3.000 mAh e gasta 0,1 W de energia quando 
em standby. Sabendo que nos terminais de ambas as baterias a d.d.p. vale 4 V, podemos 
concluir em relação ao consumo de energia dos aparelhos em standby:

A)  o primeiro aparelho é mais eficiente do que o segundo.
B)  os dois aparelhos têm a mesma eficiência no consumo de energia.
C)  o segundo aparelho é mais eficiente do que o primeiro.
D)  em uma hora os dois aparelhos consomem a mesma energia.

17)  Sonares marinhos e radares de trânsito são equipamentos que aplicam conceitos ondulatórios 
em seus funcionamentos. No sonar marinho, ondas ___________ são emitidas em direção ao 
fundo do oceano e, após serem ______________, são captadas pelo aparelho, que mapeia a 
profundidade do  relevo marinho com base no tempo de ida e volta do sinal, conhecendo-
se a velocidade da onda na água. Já o radar emite ondas ________________ na direção de 
um veículo se deslocando, por exemplo. Como a frequência do sinal é constante, a onda, 
ao refletir no veículo em movimento, chega com uma frequência diferente no aparelho, 
resultado do efeito ___________. Assim, com base na diferença de frequência, é possível 
determinar a velocidade do veículo. 

 Analise o texto e encontre a alternativa que completa corretamente as frases:

A)  sonoras – refletidas – eletromagnéticas - doppler
B)  eletromagnéticas – refletidas – sonoras - huygens
C)  sonoras – refratadas – eletromagnéticas - doppler
D)  eletromagnéticas – refletidas – sonoras - huygens

18)  Em uma competição de “Triathlon Olímpico”, um triatleta deve nadar 1,5 km em mar aberto, 
percorrer de bicicleta uma distância de 40 km e, finalmente, correr 10 km. Durante um 
treino, um competidor fez as duas primeiras etapas, natação e ciclismo, com as velocidades 
médias de 1 m/s e 10 m/s, respectivamente. Qual deve ser o tempo despendido na corrida 
para que o atleta tenha uma velocidade média, ao final das 3 etapas, de 5 m/s?

A)  2400 s.
B)  4800 s.
C)  9600 s.
D)  3600 s.
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19)  Ao associarmos 3 resistores iguais de resistência R, sabemos que a maior resistência 

equivalente é conseguida com a associação em série (RS) e a menor resistência equivalente 
é aquela obtida quando estão em paralelo (RP). Considerando estas duas associações para 
os 3 resistores, quantas vezes a resistência equivalente em série RS é maior que a resistência 
equivalente em paralelo RP ?

A)  6
B)  3
C)  9
D)  1,5

20)  Um operário deseja medir a dilatação térmica do comprimento de uma chapa de ferro 
que tem 10 metros de extensão a 20 oC. Para isto, ele usa uma trena de aço, que também 
foi graduada para a temperatura de 20 oC. Se no dia da medida a temperatura ambiente é 
de 40 oC, qual o erro cometido na leitura do comprimento da chapa de ferro?

A)  o erro é igual à dilatação da chapa de ferro mais a dilatação da trena de aço.
B)  o erro é igual à dilatação da trena de aço.
C)  o erro é igual à dilatação da chapa de ferro menos a dilatação da trena de aço.
D)  o erro é igual à metade da dilatação da chapa de ferro.

21)  Ao praticar BASE jump, um paraquedista salta de um penhasco de 500 m de altura e 
chega ao solo com velocidade de 2 m/s. Considerando a aceleração da gravidade igual a 
10 m/s2, e que o peso total do paraquedista vale 1000N, qual o foi trabalho realizado pela 
resistência do ar?

A)  aproximadamente 500 kJ.
B)  aproximadamente 250 kJ.
C)  aproximadamente 50 kJ.
D)  aproximadamente 25 kJ.

22)  Uma cafeteira elétrica possui uma potência de 1000 W. Supondo que toda essa potência 
é usada para aquecer a água, em quanto tempo aproximadamente esta máquina é capaz 
de aquecer 500 g de água, desde 20 oC até 100 oC. Use 1 cal = 4,2 J e calor específico da 
água igual a 1 cal/(g oC).

A)  160 segundos
B)  10 segundos
C)  300 segundos
D)  50 segundos
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BIOLOGIA

23)  A comunidade científica internacional, governos e 
entidades não-governamentais ambientalistas alertam 
para a perda da diversidade biológica em todo o 
mundo, particularmente nas regiões tropicais. Em 
anos recentes, a intervenção humana em habitats que 
eram estáveis aumentou significativamente, gerando 
perdas maiores de biodiversidade 

(http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-global/impactos - adaptado).

 Neste contexto, analise as proposições abaixo sobre os principais processos responsáveis 
pelos impactos sobre a biodiversidade.

I. Fragmentação de habitat implica redução da abundância local de espécies e do isolamento 
entre as populações dessas espécies, afetando, desse modo, o funcionamento dos 
ecossistemas.

II. Plantios voltados para a produção de bioenergia poderão beneficiar a biodiversidade se 
forem realizados em áreas degradadas ou áreas agrícolas abandonadas.

III. Mudanças climáticas vêm provocando declínio de populações de vertebrados, especialmente 
de anfíbios, os mais ameaçados de extinção.

IV. A invasão por espécies exóticas é a segunda maior ameaça mundial à biodiversidade, atrás 
apenas das mudanças climáticas. Muitas dessas espécies alocam recursos que antes eram 
suficientes para a sobrevivência das espécies nativas.

V. Perda de biodiversidade significa que a população mundial está diante de um futuro em 
que os estoques de alimentos serão mais vulneráveis a pragas e doenças e a oferta de água 
doce poderá ser irregular ou escassa.

 É correto o que se afirma em:

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

24)  Com a finalidade de enfrentar as consequências 
sociais, econômicas e ambientais do manejo 
de resíduos sólidos sem planejamento prévio e 
adequado, a Lei nº 12.305/10 institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Esta 
política propõe a prática de hábitos de consumo 
sustentável e contém instrumentos variados 
para propiciar o incentivo à reciclagem e à 
reutilização dos resíduos sólidos, bem como 
a destinação ambientalmente adequada dos 
mesmos.

      (http://www.mma.gov.br/politica-de-residuos-solidos - adaptado). 
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 Dentre os resíduos sólidos, o lixo orgânico tem um potencial para a reciclagem e deve ser 
destinado às usinas de compostagem.

 A compostagem consiste em transformar a parte orgânica do lixo em um composto que 
pode servir de adubo. Essa transformação ocorre pela decomposição da matéria orgânica por 
microrganismos _______(1)_______, que, para isso, _______(2)_______ do ______(3)______ 
presente no ar.

 Assinale a alternativa com os termos (1, 2 e 3) que completam, respectivamente, a afirmativa 
acima.

A)  (1) aeróbios; (2) necessitam; (3) oxigênio.
B)  (1) aeróbios; (2) não necessitam; (3) oxigênio.
C)  (1) anaeróbios obrigatórios; (2) necessitam; (3) gás carbônico.
D)  (1) anaeróbios facultativos; (2) não necessitam; (3) oxigênio.

25)  Um projeto iniciado em Piracicaba, no 
interior de São Paulo, para o combate da 
Dengue, também poderá ser eficaz para 
se evitarem os casos de Febre Amarela, 
Febre Chikungunya e de uma doença, 
até então desconhecida no Brasil, a Febre 
Zika. Essas enfermidades são causadas por 
vírus diferentes, mas que são transmitidos 
pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. 
Recentemente, mais de cem mil mosquitos 
machos de Aedes aegypti foram liberados 
com o objetivo de procurar fêmeas para

 reproduzirem e interromper o ciclo de transmissão do vírus causador da Dengue. Os 
mosquitos receberam uma injeção com um gene modificado que carrega a proteína TTA. 
Com isso, a geração que nascer do cruzamento entre os machos e as fêmeas morrerá antes 
de chegar à fase adulta. Espera-se, inicialmente, que a população de mosquitos transmissores 
da Dengue diminua a cada nova geração.

        (http://g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2015/04/ - adaptado).

 Assinale a alternativa que apresenta a técnica de engenharia genética utilizada no projeto 
descrito no texto acima.

A)  Terapia Gênica.
B)  Transgenia.
C)  Clonagem.
D)  Hibridização.
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26)  A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMOPA, que atua na captação, coleta, 
processamento, armazenamento e distribuição de 
sangue, realizou no início deste ano uma campanha 
para aumentar em 30% a doação de sangue em 
Belém. Com a campanha, os profissionais do 
hemocentro pretendiam conscientizar a população 
de que todos os cidadãos são responsáveis pelo 
abastecimento do banco de sangue e, desse modo, 
conseguir um número de doações capaz de suprir as 
necessidades dos hospitais e clínicas de hemodiálise, 
entre outros atendidos pelo HEMOPA.

 (http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/01/hemopa-faz-campanha-para-aumentar-30da-doacao-de-sangue.
html - adaptado).

 Nos hemocentros, as transfusões de sangue são sempre realizadas entre indivíduos do 
mesmo grupo sanguíneo. Portanto, considerando-se apenas o Sistema ABO, um paciente 
com sangue do tipo B jamais poderá receber sangue de um doador do tipo A, pois .... 

A)  as hemácias B do paciente serão aglutinadas pelas aglutininas anti-A do plasma do doador.
B)  as hemácias B do paciente serão aglutinadas pelas aglutininas anti-B do plasma do doador.
C)  as hemácias A do doador serão aglutinadas pelas aglutininas anti-A do plasma do paciente.
D)  as hemácias A do doador e as B do paciente serão aglutinadas pelas aglutininas anti-A do 

plasma do paciente e anti-B do plasma do doador, respectivamente.

 Leia o texto abaixo e responda as questões 27 e 28.

 Aves endêmicas da Amazônia deixam região e correm risco de extinção.
  Aves como a curica (Amazona 

amazonica), a esmeralda-de-cauda-azul 
(Chlorostilbon mellisugus), o mutum-
cavalo (Pauxi tuberosa), a garça-da-mata 
(Agamia agami), o gavião-de-anta (Captrius 
ater), o araçari-miudinho-de-bico-riscado 
(Pteroglossus inscriptus) e o alegrinho-do-
rio (serpophada hypoleuca), até algum 
tempo avistadas somente na Amazônia, 
estão descendo o rio Paraguai em direção 
ao Pantanal.

 O motivo para a mudança de ambiente ainda é indeterminado. A notícia não é boa para 
o equilíbrio ecológico, uma vez que as espécies da Amazônia e do Pantanal disputam os 
mesmos alimentos. E isso pode acarretar a redução ou a extinção de algumas espécies de 
aves.

  (http://www.portalamazonia.com.br/editoria/meio-ambiente/aves-endemicas-da-amazonia-deixam-regiao-e-correm-risco-
de-extincao/) - adaptado.

27)  Pelo fato de as espécies de aves da Amazônia e do Pantanal disputarem alimento, diz-se 
que elas apresentam o mesmo ...

A)  habitat.
B)  biótopo.
C)  nicho.
D)  ecótono.
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28)  As espécies de aves da Amazônia destacadas no texto são consideradas endêmicas por 

ocorrerem, até recentemente, somente neste bioma. Entretanto, o endemismo é preservado 
quando ocorre ...

A)  simpatria.
B)  dispersão.
C)  radiação adaptativa.
D)  isolamento geográfico.

29)  O marco da puberdade masculina é o(a)

A) primeira ejaculação.
B) alteração na tonalidade da voz.
C) aparecimento de pelos.
D) crescimento do pênis.

QUÍMICA

30)  O CO2 é um gás presente em pequenas quantidades na atmosfera, sendo um dos gases que 
contribui para o efeito estufa, um fenômeno de graves consequências climáticas que se deve 
a altas concentrações deste gás no ar. Uma indústria lança na atmosfera, em determinado 
período, 1,5 x 105 L de CO2, sob pressão de 8,2 atm a 227 oC. Nessas condições, o número 
de moléculas de CO2 lançadas na atmosfera pela indústria é de, aproximadamente,

    Dados:  R = 0,082 atm.L/mol.K
      N = 6,02 x 1023

      Massas molares (g/mol): C = 12;   O = 16
A)  0,9 x 1023

B)  1,8 x 1028

C)  3,1 x 1030

D)  6,2 x 1032

31)  A corrosão dos metais é um processo espontâneo que ocorre frequentemente na natureza 
por ação de diversos fatores. O recobrimento da superfície desses metais (eletrodeposição) 
por metais mais nobres impede o contato direto do metal de base com o ambiente corrosivo. 
Para o recobrimento, por prata, de uma lâmina delgada de níquel de área igual a 240 cm2, 
utilizou-se um banho de cianeto de prata (AgCN), aplicando-se uma corrente igual a 5 A 
com 90% de eficiência. Portanto, a espessura da camada de prata depositada sobre a lâmina 
de níquel (expressa em mm), considerando que o tempo de operação foi de 1 hora, é,
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   Dados:  1 F = 96.500 C
     Massa molar (g/mol): Ag = 108
     Densidade da prata; dAg = 10,5 g/cm3

     Ag+(aq) + e           Ag(s)
     Ni2+(aq) + 2e           Ni(s)
A)  0,036
B)  0,072
C)  0,280
D)  0,460

32)  O ácido nítrico (HNO3) é produzido industrialmente pelo processo de Ostwald, em que 
amônia é aquecida em presença de catalisador de platina, gerando monóxido de nitrogênio 
(1) que, oxidado com ar a dióxido de nitrogênio (2), é absorvido sob pressão em água, 
formando ácido nítrico (3). O processo envolve altas temperaturas e pressões próximas da 
atmosférica, e a sequência de reações que o representa é mostrada abaixo. 

          (1)

          (2)

          (3)

 Considerando o processo representado na equação química (3), para que uma indústria 
produza 30 toneladas de ácido nítrico, o volume de NO2 necessário, expresso em m3, será 
de,

    Dados: Massas molares (g/mol): H = 1;   N = 14;   O = 16
      Volume molar nas condições da reação = 20,5 L/mol.

A) 8,26 x 109

B) 5,95 x 107

C) 2,32 x 106

D) 1,46 x 104

33)  A solubilidade é definida como a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 
determinada quantidade de solvente em certa temperatura, formando uma solução estável. 
O diagrama esquemático apresenta as curvas de solubilidade de quatro sais. Assim, com 
base no diagrama, o soluto mais solúvel, a 60 oC, é,

A)  1
B)  2
C)  3
D)  4
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34)  O 2-hidroxipropanóico (ácido lático), cuja estrutura está representada abaixo, é um 
composto orgânico de função mista que participa de vários processos bioquímicos em 
nosso organismo. Industrialmente, é fabricado pela fermentação controlada de hexoses 
de leite, milho e melaço. Devido à sua propriedade acidulante, é bastante utilizado pela 
indústria alimentícia e de bebidas na produção de cerveja, fermentos químicos, iogurtes, 
dentre outros produtos.

 Com relação ao ácido lático, podemos afirmar que,

A)  possui três hidrogênios ionizáveis;
B)  apresenta em sua estrutura dois carbonos assimétricos;
C)  apresenta em sua estrutura um carbono assimétrico;
D)  possui grupo funcional relativo à função fenol.

35)  Considere um ácido orgânico de peso molecular igual a 180 g/mol e com Ka igual a 
 3,5 x 10--4 na reação representada abaixo. 

   HA (aq) + H2O (l)              A-- (aq) + H3O
+ (aq)

 Se 0,7 g desse ácido são dissolvidos em 250 mL de água destilada, o pH da solução resultante 
será aproximadamente,

   Dados: considere (5,46 x 10--6)1/2 = 0,0023
     adote log 2,3 = 0,36
  
A)  2,64
B)  3,45
C)  5,25
D)  6,84

36)  A acetona é um composto orgânico volátil utilizado na indústria química como intermediário 
na produção de outros compostos e como solvente na fabricação de tintas e vernizes, dentre 
outras aplicações. É frequentemente o componente principal da solução utilizada para 
remoção de esmalte de unhas. Assim, o composto que irá produzir apenas acetona, quando 
oxidado por permanganato de potássio (KMnO4), em meio ácido (H2SO4), é

A)  2-butanol
B)  2-metil-2-buteno
C)  2,3-dimetil-2-buteno
D)  1,3-butadieno
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HISTÓRIA

 Leia os textos abaixo e responda às questões 37 e 38.

“Quem quiser dar um bom conselho à cidade, que se adiante e fale. Cada um pode, a seu critério, 
fazer ouvir seu parecer ou calar-se. É possível haver mais bela igualdade entre os cidadãos?” (“Teseu” 
de Eurípedes – sec. IV e V a.C)
(CROIZET, A. A cidadania na Grécia e em Roma In: PORTO, Walter Costa (editor) v. II. DF: Senado Federal, 
2002. p.9)

“Com essa emenda [a respeito do voto feminino], que reputo filha de uma democracia anárquica, 
revolucionária, metafísica e irrefletida: com esta emenda corre parelhas outra[...]”  (Lauro Sodré-
Constituinte de 1891).
(ROURE, Agenor de. “A mulher e o voto em 1891” In: PORTO, Walter Costa (editor). A cidadania no Brasil, 
v. VIII. DF: Senado Federal, 2002. p.55)

 Os dois textos se referem à participação dos cidadãos na vida política da cidade. Enquanto 
na peça grega o herói Teseu conclamava todos os “cidadãos” a participarem, Lauro 
Sodré, senador paraense, se opunha ao voto feminino debatido na elaboração da primeira 
Constituição republicana do Brasil.

37)  Em relação à Grécia de muitos séculos antes de Cristo, a cidadania era extensiva aos

A)  moradores da cidade de Atenas, sem exceção, porque na Ática havia o direito à livre 
manifestação das opiniões.

B)  habitantes que prestassem o serviço militar, sobretudo nos exércitos que ficavam nas fronteiras 
da cidade para combater os bárbaros.

C)  magistrados superiores que compunham a Assembleia dos Anciãos, considerada a mais alta 
corte de julgamento dos atos de improbidade dos atenienses.

D)  habitantes da Ática, filhos de um pai cidadão e de uma mãe ateniense, excluindo dessa 
cidadania as mulheres, os escravos, os libertos e os metecos.

38)  Ao ser proclamada a República, um dos primeiros atos de organização do novo regime 
foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição de 1891. 
Lauro Sodré, um dos constituintes, participou ativamente dos debates, sobretudo acerca da 
emenda referente ao voto feminino e, desse modo, a Constituição terminou por reconhecer 
como cidadãos com direito ao voto os

A)  brasileiros e brasileiras com propriedades fundiárias e com o ensino superior, sobretudo 
os médicos, advogados e engenheiros, embora abrisse uma exceção para a participação 
clerical nos assuntos de Estado.

B)  “advogados da roça” nas cidades, filhos de donos de engenhos de açúcar, barões da borracha 
e do café, sobretudo os que haviam estudado em universidades estrangeiras.

C)  indivíduos do sexo masculino maiores de 21 anos, alfabetizados e, portanto instruídos para o 
exercício da política, ficando de fora as mulheres, os praças de pré (soldados) e os religiosos.

D)  bacharéis em direito e medicina, os proprietários de terras, sobretudo os donos das fazendas 
de café e de indústrias agrícolas e os trabalhadores rurais (alfabetizados ou não), considerados 
como massas eleitorais .
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39)  O final do século XIX e o início do XX foram marcados por uma corrente migratória 
expressiva para o Brasil. Italianos, portugueses e espanhóis foram a maioria dos que chegaram 
para trabalhar em regiões prósperas como São Paulo e Rio de Janeiro. A Amazônia também 
foi um desses destinos em razão da

A) economia da borracha que exigia mão de obra, sobretudo para os seringais, e também para 
a agricultura, tendo o apoio dos governadores da região, como o paraense Lauro Sodré, que 
distribuiu gratuitamente terras aos imigrantes.

B) presença maciça de religiosos espanhóis o que, de certa forma, funcionou para a atração 
dos imigrantes europeus que viviam em uma situação de penúria no campo.

C) segurança que teriam em relação à convivência com outros grupos de imigrantes, além de 
terem a garantia do governo brasileiro de que todos teriam terra e ajuda financeira para 
desenvolver a cultura da castanha.

D) região ter sido colonizada pelos espanhóis, bem antes dos portugueses, e esse era um dos 
motivos para que o governo espanhol, com a ajuda do governo brasileiro, incentivasse a 
vinda de grupos de imigrantes para retomar a região.

 Observe as duas imagens abaixo sobre as comemorações de independência dos EUA e do 
Brasil e responda à questão proposta.

40)  As duas imagens representam sentidos contemporâneos para as lutas pela conquista da 
independência política das colônias americanas (nos EUA de 1776 e no Brasil de 1822). 
Este sentido está corretamente observado na (s)

A)  duas imagens, já que tanto a estátua da liberdade, quanto o quadro da proclamação da 
independência simbolizam, no presente e no passado, a liberdade econômica sem liberdade 
política;

B)  duas imagens que confrontam a ideia de uma independência mais política, como proclamada 
à época (nos EUA e Brasil), com a dependência contemporânea do capitalismo (norte 
americano ou chinês).

C)  imagem da estátua da liberdade, que antes era percebida como símbolo de liberdade de 
expressão e hoje é utilizada cotidianamente em propagandas políticas e comerciais, perdendo 
sua identidade como símbolo de luta política e social.

D)  charge sobre o quadro da independência, já que no passado ele significava a luta de 
brasileiros como Pedro I, pela separação política e econômica de Portugal, e hoje o Brasil 
está dependente da China.

(Bruno. “7 de setembro de 2012”. Fonte: http://rapaduracult.blogspot.com.
br/2012/09/independencia.html Acessado em  28/04/ 2015.)

(“Dia de Independência dos EUA”. Fonte: http://sangrelinda.deviantart.com/
art/Happy-Independence-Day-USA-312395850 Acessado em: 28/04/ 2015).
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 Leia o texto abaixo sobre os diferentes usos do Palácio Tiradentes no Rio de Janeiro e 
responda às duas questões que se seguem.

 “O Palácio Tiradentes foi inaugurado em maio de 1926. No sítio onde foi construído erguia-se 
antes o histórico prédio da Cadeia Velha. Nos tempos da Colônia, aí funcionavam ao mesmo tempo 
o poder político municipal e a prisão, onde o "Mártir da Independência" passou seus últimos dias. 
No Império e nas primeiras décadas republicanas, a Cadeia Velha tornou-se a sede da Câmara dos 
Deputados.Uma parte significativa da história brasileira contemporânea foi decidida no plenário e 
nos corredores do Palácio Tiradentes. Em 1922, o governo do presidente Epitácio Pessoa decidiu 
construir uma nova sede para a Câmara dos Deputados. Da sua inauguração até a mudança da capital 
federal para Brasília, em 1960, o palácio abrigou a Câmara dos Deputados, com uma interrupção: o 
período da ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. Com o legislativo fechado, a partir de 1939 
passou a funcionar um dos principais órgãos de divulgação do ideário estadonovista: o Departamento 
de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP”.
(“Palácio Tiradentes”. Site da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. http://www.alerj.rj.gov.br/memoria/cd/
palacio/index.html Acessado em: 28 04 2015.)

 
41)  O texto demonstra um uso diversificado do espaço do Palácio Tiradentes. Um prédio 

que serviu de prisão ao “mártir da independência” foi utilizado de diferentes formas nos 
períodos de 1922-26 e 1937-45. Sobre estes usos e suas contradições, é correto afirmar que 
este Palácio significou em

A)  1922-26 a ascensão da ideia de liberdade, que transformou Tiradentes de um herói dos 
presos da Cadeia Velha em um “mártir da independência” na nova Assembleia Estadual 
carioca e seu palácio;

B)  1922-27 a alteração no grau de riqueza nacional. Com a borracha e o café os republicanos 
construíram um prédio em homenagem aos mártires para mostrar o seu poder e a sua luta 
contra os republicanos como Tiradentes.

C)  1937-45 a luta do Estado Novo contra a ditadura oligárquica da República Velha brasileira, 
que fez do herói Tiradentes um exemplo de preso político por sua luta contra o coronelismo 
e o voto de cabresto.

D)  1937-45 uma estratégia do Estado Novo que reutilizava a imagem de um herói republicano 
como Tiradentes para sua nova sede de propaganda e censura (DIP), encobrindo aí o 
autoritarismo do fechamento do Congresso Nacional.

42)  Pelo texto anterior se percebe também que o Palácio Tiradentes hoje é a sede da Assembleia 
Estadual do Rio de Janeiro. Contudo, pelo seu uso no passado e sua simbologia, este edifício 
pode ser considerado um patrimônio:

A)  material e imaterial, pois tanto o edifício quanto as manifestações sociais, políticas e culturais 
que ele simboliza, desde a época colonial até nossos dias, devem ser preservados como 
patrimônio e símbolos da diversidade política e cultural brasileira.

B)  material, já que suas paredes e pisos são exemplos de locais onde os grandes homens políticos 
brasileiros fizeram a história e isso marca a importância do local para o povo brasileiro.

C)  Imaterial, porque o edifício é marcado por ecos do passado, memórias e livros preservados 
em seu acervo fonográfico e bibliográfico. Assim, o prédio tem valor simbólico e cultural, 
mais do que político.

D)  material, desde que seja restaurado e que se retire do edifício seus “usos irregulares”, para 
ser preservado e mantido como era em sua época de Cadeia Velha colonial e símbolo da 
luta política do mártir da independência.
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43) Leia o verbete do dicionário abaixo e responda a questão proposta.

“Bolchevismo. A palavra bolchevismo é, com frequência, usada como sinônimo de Leninismo. Mas o 
bolchevismo é a prática ou o movimento em favor da revolução socialista marxista. (...) Lênin foi o fundador 
dessa tendência política, nascida no 2º Congresso do Partido Social-Democrata, em 1903. Ali houve uma 
divisão partidária entre os membros socialistas. Lenin advogava que a condição básica para ser do partido era 
ser ativo e engajado. Seus opositores defendiam que seria preciso apenas participar de reuniões sindicais. O 
grupo de Lenin foi denominado de “bolchevique” (maioria em russo) e o outro grupo menchevique (minoria). 
Depois da Revolução Russa de 1917 e, sobretudo depois de maio de 1918 quando os bolcheviques assumiram 
o governo, o nome bolchevique passou a designar o Partido Comunista Russo”.  
(Verbete “Bolchevismo”. Adaptado do Dicionário do Pensamento Marxista. Ver: BOTTOMORE, Tom (dir). Dicionário do 
Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, p. 34).

 Sobre os bolcheviques e o seu papel na Revolução Russa e na política do período 
revolucionário (de 1917-18), é correto afirmar que eles simbolizavam o

A)  sinônimo de leninismo, pois os bolcheviques eram confundidos com o seu líder maior Lenin 
e desapareceram depois de sua morte, logo após a tomada de poder em 1918.

B)  grupo partidário majoritário socialista em 1903, que tomou o poder durante a Revolução 
Russa de 1917 e se colocou como partido único depois de maio de 1918.

C)  partido político que se transformou de socialista (em 1903) em comunista (em 1917-18), 
explicando-se pelo processo revolucionário que fez com que os mencheviques suplantassem 
os bolcheviques.

D)  grupo político mais ativo e engajado durante a Revolução Russa e mesmo antes dela. Eram 
de tendência leninista, libertária e democrática, transformando-se em partido e agregando 
nele os mencheviques.

GEOGRAFIA

44)
  

 A criação de áreas naturais protegidas, em territórios ocupados por sociedades pré-industriais, é vista por 
essas populações locais como uma usurpação de seus direitos sagrados à terra onde viveram seus antepassados, 
o espaço coletivo no qual se realiza seu modo de vida distinto do urbano-industrial. 
Fonte: DIEGUES, A. C. – O mito moderno da natureza intocada. São Paulo, Hucitec, Nupaub-Usp. 2008. Pág 62. Adaptado.

 No texto, a crítica que o autor faz a essa realidade que ele apresenta tem origem na 
contradição entre as formas de conservar ou preservar a natureza. Nesse contexto, o autor 
defende os (as):      

A)  moradores da zona rural, porque compreendem a necessidade de fortalecimento da 
política de preservação da natureza e concedem suas propriedades para a criação das áreas 
protegidas.

B)  populações locais, por serem indiferentes quanto ao fato de terem suas terras gerenciadas 
pelo Estado, já que isso não as impede de fazer suas atividades cotidianas.

C)  povos da floresta que, ao saírem espontaneamente de suas terras para dar lugar às atividades 
agropecuárias, integram-se normalmente às rotina da vida urbana.   

D)  comunidades tradicionais que, por possuirem um modo de vida diferente daqueles que 
chamamos do modo de vida moderno, precisam ser valorizados em seus conhecimentos e 
em seus territórios.
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45)  
 

Os climas secos compõem as regiões desérticas e semiáridas do mundo, onde consideramos a eficiência hídrica 
e a temperatura para compreender o clima. Essas regiões têm plantas, animais e características fisiográficas 
únicas. Os climas de deserto tropical e subtropical quentes são os verdadeiros desertos tropicais e subtropicais 
da Terra.
CHRISTOPHERSON, Robert, W. Geossistemas: Uma introdução à geografia física.7ed.Porto Alegre,Bookman editora, 
2012. Pag. 302-303 (Adaptado).

 Qual dos climogramas abaixo representa as características climáticas das regiões semiáridas 
tratadas no texto? 

A)           B) 

C)        D)
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46)

    Os líderes do G7 e representantes da União Europeia durante o encontro em Haia em março de 2014. 
    Fonte: http://www.dw.de/g7-suspende-r%C3%BAssia-do-g8/a-17517941,  Acessado em 15/05/2015. Adaptado.

 Em que está fundamentada a constituição das associações internacionais entre os países, 
como menciona o texto jornalístico?

A)  No direito dos países do bloco de solicitar à  ONU a contribuição para que a economia 
do G7 se desenvolva em níveis elevados e concorra nas mesmas condições que os demais.       

B)  Na elaboração de acordos que viabilizem a redução das desigualdades socioculturais, 
promovendo a integração entre populações de diferentes países, através do estímulo à  
migração.       

C)  Na consolidação de um bloco econômico transnacional com objetivos de encontrar 
estratégias de redução da produção industrial, para preservação dos recursos energéticos  
não-renováveis.  

D)  Na criação de um grupo de países ricos, cujo interesse comum está nas discussões sobre 
a economia, como o fornecimento  de recursos financeiros aos países pobres  e com os 
gastos militares da ONU.

47)     Toda mata tem caipora para a mata vigiar
    veio caipora de fora para a mata definhar
    e trouxe dragão-de-ferro, prá comer muita madeira
    e trouxe em estilo gigante, prá acabar com a capoeira

    Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar
    prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar:
    se a floresta meu amigo, tivesse pé prá andar
    eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá

Saga da Amazônia, Vital Farias. http://letras.mus.br/vital-farias/380162/ Acessado em 15/5/2015.

 O trecho da letra da música apresenta uma problemática da região amazônica que permite 
a reflexão sobre a necessidade de políticas públicas regionais, voltadas para:

A)  integração do conhecimento científico às crenças locais.
B)  implementação da legislação ambiental e dos direitos sociais.
C)  definição dos instrumentos  e das técnicas de exploração florestal.
D)  delimitação das áreas que colocam em risco aqueles que vivem do comércio da madeira.       
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48)  

    Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/novoemfolha43/te20070629047.shtml. Acessado em 16/05/2015

 Apesar das vantagens do desenvolvimento tecnológico em vários setores da vida humana, 
ainda existem muitas desigualdades entre pessoas em diferentes partes do mundo. As 
informações apresentadas na figura dizem respeito a uma consequência dessas desigualdades. 
Referente ao problema apresentado, podemos concluir que os refugiados:  

A)  Procuram amparo em países fronteiriços para poder retornar durante as férias mantendo, 
assim, o vínculo com os parentes que não migraram. 

B)  Organizam-se internacionalmente em associações civis para garantir o visto permanente 
no país que os recebe.
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C)  Objetivam se instalar em nações democráticas onde não há perseguições políticas, religiosas 

ou étnicas podendo, dessa maneira, ter condições melhores de vida.
D)  Preferem os países tropicais, com características similares aos seus ambientes de origem, 

garantindo plena adaptação à nova realidade.    

49)  

  Fonte: BECKER, B.K.& STENNER, C.- Um futuro para a Amazônia- São Paulo-Oficina de Textos, 2008. pág.90.

 A figura que trata da dinâmica da atividade industrial, no contexto geográfico apresentado, 
destaca:

A)  O desenvolvimento econômico das cidades da zona costeira amazônica, especialmente 
no eixo Belém-São Luís

B)  O fluxo de mão de obra  em direção ao sul do estado do Pará, que é atraída pela oferta de 
trabalho em projetos de geração de energia.

C)  A infraestrutura disponível para viabilizar a exploração, a transformação e a circulação da 
produção mineral.    

D)  A articulação entre as cidades que são polos da cadeia produtiva da agroindústria nos 
estados do Pará e Maranhão.

50)  

 Fonte: https://guiaecologico.files.wordpress.com/2010/01/salvador-33-inundacao-em.jpg. Acessado em 16/05/2015
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 No Brasil, o fenômeno demonstrado na charge é muito comum e resulta da combinação 
entre fatores naturais e humanos, como

A)  o relevo íngreme, ocupado por conjuntos residenciais horizontais que favorecem a 
desagregação das partículas do solo e seu deslocamento pela superfície .

B)  a precipitação elevada sobre áreas muito antropizadas, onde o escoamento da água é 
impossibilitado pela insuficiente capacidade de drenagem.

C)  temperaturas muito elevadas no verão que demandam o aumento da construção de 
equipamentos de lazer para a população citadina. 

D)  ventos fortes de origem oceânica que assolam as cidades litorâneas, rompendo as barreiras 
de contenção ao longo da orla nos trechos urbanos.     

LITERATURA

51)  

        NANI Disponível em: http://www.nanihumor.com

 Na charge, a fala da galinha reproduz um verso do poema No meio do caminho de Carlos 
Drummond de Andrade. Poemas como esse exemplificam um tipo de poesia curta e 
cômica surgida a partir do Modernismo, o poema-piada, espécie de provocação às formas 
tradicionais de se fazer poesia, em geral vistas como excessivamente rígidas. São exemplos 
desse modo de se fazer poesia os versos:

A)  “Ardor em firme coração nascido!
 Pranto por belos olhos derramado!
 Incêndio em mares de água disfarçado!
 Rio de neve em fogo convertido!”
B)  “Em cismar, sozinho, à noite,
 Mais prazer encontro eu lá;
 Minha terra tem palmeiras,
 Onde canta o Sabiá.”
C)  “Quando o português chegou
 Debaixo de uma bruta chuva
 Vestiu o índio
 Que pena! 
 Fosse uma manhã de sol
 O índio tinha despido
 O português.”
D)  “Não me basta saber que sou amado,
 Nem só desejo o teu amor: desejo
 Ter nos braços teu corpo delicado,
 Ter na boca a doçura de teu beijo.”
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52)  

“Sempre faço questão de dizer que sou um indígena que escreve. Alguns colegas escritores falam: ‘Mas, Daniel, 
você escreve bem… Por que tem que colocar literatura indígena?’ Respondo que, se eu não colocar literatura 
indígena, vão me comparar a José de Alencar. Não quero isso. Porque a literatura indigenista que ele escreveu 
detonou com a gente. Tem muitos livros de bons escritores que dizem  bobagens sobre os indígenas.  Não é 
culpa deles. É o estereótipo que aprenderam e reproduzem.”                                                           
                                                                    MUNDURUKU, Daniel. Disponível em: http//www.luu.lightquartrate.com

“É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra, o caráter desse índio. Desde o 
primeiro dia que aqui entrou, salvando minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo 
é um cavalheiro português no corpo de um selvagem!”
         ALENCAR, José: O Guarani. Disponível em: http//www.dominiopublico.gov.br

 No fragmento da obra de Alencar, O Guarani, evidencia-se o estereótipo referendado por 
Daniel Munduruku, ao mostrar um indígena 

A)  corajoso, generoso, devotado, como a incorporar os ideais de um cavalheiro da Idade Média.
B)  selvagem, tal qual a natureza tropical se apresentava aos olhos dos europeus.
C)  idealizado na figura de um ente sobrenatural, detentor de virtudes extremas.
D)  hostil, que resistia ao trabalho escravo a que era submetido. 
  

53)        Capitu

 ......... 
 Capitu      Capitu
 A ressaca dos mares    Feminino com arte
 A sereia do sul     A traição atraente
 Captando os olhares    Um capítulo à parte
 Nosso totem tabu     Quase vírus ardente
 A mulher em milhares    Imperando no site
 Capitu      Capitu

 No site o seu poder provoca o ócio, o ócio
 Um passo para o vício, o vício
 É só navegar, é só te seguir, e então naufragar
        TATIT, Luiz Disponível em: http//www.letras.mus.br

 A personagem criada por Machado de Assis, no romance Dom Casmurro, dá título à 
canção de Luiz Tatit. Tanto o romance quanto a canção ressaltam uma característica física 
que marcou Capitu como uma das mais complexas personagens femininas da história da 
literatura brasileira. Tal aspecto físico é caracterizado em:

A)  “Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do 
tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, 
tinha a boca fina e o queixo largo.”

B)  “As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor; não cheiravam a 
sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem 
mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos.“

C)  “Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela boca 
fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e cheia, apertada 
em um vestido de chita, meio desbotado.“

D)  “Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, 
como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me 
às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas 
tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, 
ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me.”



CESUPA • Processo Seletivo 2015 / II
Boletim de Questões • Página 26     

54)   A gente se negava corromper-se aos bons costumes 

   A gente se negava corromper-se aos bons costumes. 
   A gente examinava a racha dura das lagartixas 
   Só para brincar de ciência. 
   A gente grosava a peça dos morcegos com o lado cego das facas. 
   Só para vê-los chiar com mais entusiasmo. 
   Fazíamos meninagem com as priminhas à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. 
   Só de homenagem ao nosso Casimiro de Abreu. 
   (...) 
           BARROS, Manoel. Disponível em: http://www.palipalan.blogspot.com.br

 A intertextualidade presente no poema se justifica por Casimiro de Abreu – representante 
do Romantismo brasileiro – adotar a mesma temática presente no poema de Manoel de 
Barros, o(a)

A)  metapoesia
B)  morte
C)  infância
D)  amor

55)  

         POEMINHO DO CONTRA

         Todos estes que aí estão
         Atravancando o meu caminho,
         Eles passarão...
         Eu passarinho!
         
         QUINTANA, Mario Disponível em: 
         http://www.pensador.uol.com.br

       LAERTE Disponível em: https://www.pinterest.com

 A tirinha de Laerte registra, no quadro final, os versos do Poeminho do Contra. A confissão 
da personagem, o próprio cartunista transvestido de mulher, sobre as várias formas como se 
vê e os outros o vêem, culmina com os versos finais de Quintana, apresentando uma visão 
de

A)  aceitação da avaliação do outro, ao sentir-se um passarão gordo e pesado.
B)  superação, à medida que se vê parcialmente livre das amarras sociais, um passarinho.
C)  acomodação frente ao julgamento da sociedade que lhe atravanca o caminho. 
D)  isolamento por saber que não possui o mesmo valor social daqueles que representam o 

passarão.
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INGLÊS

  Read the text below, then answer the following questions.

       New Prenatal DNA Test For Genetic Disorder

  Until recently, the only way to test the ge-
netic makeup of a fetus was through amniocentesis, 
an invasive procedure in which a doctor inserts a 
long needle directly into the womb and collects 
a sample of amniotic fluid. This test is not only 
uncomfortable, but it also carries a small risk of 
miscarriage. Fortunately, it may soon become com-
pletely unnecessary, thanks in part to advances in 
DNA sequencing.
  It turns out that small amounts of fetal DNA 

are circulating in the mother’s blood from a very early point in pregnancy, just ten weeks 
along. New technology allows us to take a simple blood sample from the mother and use 
that to examine the baby’s DNA to look for trisomy – the presence of three copies of a 
chromosome rather than two. The new study primarily looked at trisomy twenty-one, which 
causes Down syndrome.
 The study by Mary Norton and colleagues, by far the largest of its kind to date, in-
volved almost nineteen thousand women at thirty-five locations in six different countries, 
all of whom were undergoing routine prenatal tests. The DNA test reported only forty-seven 
positive results, of which 38 were correct. 
 “I think that data alone is enough to justify the use of the new test in high-risk women”, 
said George Macones, director of maternal-fetal medicine and ultrasound at Washington 
University, St. Louis, Missouri.
 With a false positive rate nearly 100 times lower than the standard blood test (nine 
versus eight hundred and fifty-four false positives), the superiority of this new DNA test for 
prenatal Down syndrome is clear. Let’s hope that we can soon replace the older blood tests 
and spare parents-to-be the anxiety and unnecessary follow-up testing caused by thousands 
of false positive results under the current standard of care.
(Source: http://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2015/04/26/new-prenatal-dna-test-for-down-syndrome-dramatically-
reduces-errors/)

 Glossary:

 makeup: constituição
 miscarriage: aborto
 turn out: concluir
 spare: poupar
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56) According to the text, the new DNA test

A)  can be the medicine to common genetic disorders.
B)  turns out to be effective for the cure of pregnant women.
C)  consists of collecting amniotic fluid from the mother’s womb.
D)  has shown effectiveness in detecting Down syndrome in fetuses.

57)  The standard blood test

A)  spares the anxiety in parents-to-be.
B)  is painful when it comes to its procedures.
C)  consists of collecting a sample of the mother’s womb.
D)  has looked for the trisomy twenty-one more successfully.

58)  The procedure used in the study conducted by Mary Norton and colleagues

A)  is much more precise in detecting Down syndrome.
B)  has proven that genetic disorders can be cured.
C)  is inconclusive and needs further research.
D)  has been largely used all over the world.

59)  The data obtained from the new DNA test shows that high-risk women

A)  should refrain from taking the new DNA test.
B)  feel uncomfortable while taking the new DNA test.
C)  are among the ones to be benefited from the new DNA test.
D)  can feel much more sudden pain while taking the new DNA test.

60)  Based on the text, false positive results 

A)  prove a much better precision of the standard blood test.
B)  are more likely to occur in the standard blood test.
C)  depend on the amount of amniotic fluid sampled.
D)  show the inexactness of the new DNA test.
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