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PARTE III

MATEMÁTICA

01)  R$10.000,00 são aplicados em um fundo do mercado financeiro, a uma taxa de 8% composta
anualmente. Qual será o total de juros recebidos após 2 anos de investimento?

A)  R$1.600,00
B)  R$1.664,00
C)  R$11.600,00
D)  R$11.664,00

02)  Em um concurso realizado  numa universidade, apresentaram-se 4 candidatos para disputar
a única vaga existente. A banca examinadora é constituída de 3 membros, devendo cada
examinador escolher um candidato. De quantas maneiras diferentes podem ser dados os
votos desses examinadores?

A)  12
B)  24
C)  64
D)  81

03)  Na implantação de uma indústria foi estabelecido um ritmo de produção tal, que garantiu
um aumento mensal constante até o 72º mês, quando então a produção mensal se estabilizou.
A soma da produção do 2º mês com a do 5º mês foi igual a 64 unidades, e a soma da produção
do 3º mês com a do 6º mês foi igual a 80 unidades.

Com base nessas informações, podemos afirmar que:

A)  No primeiro mês de funcionamento a indústria produziu 8 unidades.
B)  Ao fim de 8 meses de atividades, a indústria já tinha produzido um total de 320 unidades.
C)  A indústria estabilizou sua produção ao alcançar o marco de 500 unidades mensais.
D)  Ao completar um ano de atividades, a indústria estava produzindo 90 unidades.

04)  Em uma prateleira de um supermercado encontramos latas com azeitonas importadas.
A primeira delas é duas vezes mais alta que a segunda, mas a segunda tem um diâmetro duas
vezes maior que a primeira. Se o preço da segunda é o dobro do preço da primeira, podemos
dizer que é mais vantajoso comprar

A)  a primeira, que é maior e custa menos.
B)  a segunda, que custa o dobro mas tem 3 vezes mais azeitonas.
C)  qualquer uma das duas, porque a proporcionalidade entre preço e quantidade é a mesma.
D)  a primeira, porque tem mais quantidade.
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05)  Aproveitando o recesso do mês de julho, o CESUPA pretende alterar parte do  sistema de
refrigeração em 3 de seus prédios, num período de uma semana.  Para tanto, convida 3 firmas
para submeter orçamentos para o trabalho envolvido em cada um dos prédios.

As propostas recebidas estão representadas na matriz abaixo:

A =

onde aij é o orçamento em unidades de mil reais da firma i para o prédio j.
Como cada firma, no período previsto de uma semana, só consegue fazer o serviço em

um dos prédios, será preciso então contratar uma firma diferente para cada prédio. A
contratação firma/prédio, dentre as abaixo apresentadas,  que levará o CESUPA à uma despesa
mínima é:

A)  a11, a22, a33
B)  a11, a23, a32
C)  a12, a23, a31
D)  a13, a22, a31

06)  Ao acompanhar o crescimento de duas plantas de mesma espécie, A e B, que nasceram no
mesmo dia e que desde o início foram tratadas com adubos diferentes, um botânico depois
de 2 semanas, chegou ao gráfico abaixo, representativo desses crescimentos.

Se as duas plantas atingem a mesma altura de 6 cm no 5º dia, então a reta que representa
o gráfico do crescimento da planta A  tem equação igual a :

A)  5x � 6y = 0
B)  5x +6y = 0
C)  6x +5y = 0
D)  6x � 5y = 0
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FÍSICA

O tráfego de informações em todo nosso planeta é cada vez mais intenso e as tecnologias
que facilitam o armazenamento, a transmissão e o processamento de informações se desenvolvem
com uma rapidez sem precedentes. Hoje, o conhecimento humano circula pelo planeta na forma
digital, através de impulsos eletromagnéticos; é transmitido por satélites em órbita; é armazenado
em CDs e DVDs com grande capacidade; muitos têm em suas casas equipamentos com poder de
processamento até pouco tempo inconcebível.

Nas questões a seguir, você poderá refletir sobre alguns aspectos físicos envolvidos no
funcionamento de sistemas de informação modernos.

07)  Para fazer a leitura das informações gravadas digitalmente, um CD deve girar mantendo
constante a velocidade tangencial nos pontos em que o laser é aplicado. Assim, o CD deve
ter sua velocidade angular, ωωωωω, variável. Indique qual dos gráficos abaixo pode representar a
variação da velocidade angular do CD em função da distância do ponto de leitura ao centro
do disco, R.

A)

B)

C)

D)

08)  Como tecnologia para armazenamento de informações o DVD tem, em comparação com o
CD comum, a vantagem de poder armazenar uma quantidade muito maior de dados. Em
parte esta vantagem resulta de no DVD os sulcos microscópicos terem tamanho ainda menor
do que no CD, o que permite que mais sulcos sejam gravados em um disco com a mesma
área. Entretanto, existem limites para quão pequenos podem ser esses sulcos, impostos pelo
comprimento de onda do laser usado na leitura. Baseando-se nessas informações, indique
qual das cores listadas abaixo permitiria a leitura de um disco com a maior capacidade de
armazenamento.

A)  Amarelo
B)  Azul
C)  Verde
D)  Vermelho
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09)  Os satélites trouxeram grandes mudanças na forma de comunicação que circula pelo planeta.
Hoje já se tornaram comuns em casas e prédios as antenas parabólicas para recepção de
sinais de TV diretamente de satélites. Cada uma dessas antenas está direcionada para um
único satélite o tempo todo e observamos que elas são fixas e direcionadas sempre para o
mesmo ponto no céu. Com base nessas observações e nas leis da Física que regem os
movimentos dos satélites, é correto afirmar que :

A)  A órbita dos satélites de TV deve ser a mais baixa possível, no limite da atmosfera, para que o
sinal captado pelas antenas parabólicas seja o mais forte possível.

B)  Os satélites de TV devem ter órbitas elípticas com grande excentricidade, já que suas massas
são muito pequenas comparadas com a da Terra.

C)  A empresa que construir o satélite de maior massa, pela lei da gravitação universal, deve
colocá-lo em uma órbita mais alta que os de menor massa.

D)  Todos os satélites usados para transmitir os sinais de TV para as antenas domésticas são
colocados na mesma altitude e giram com o mesmo período.

10)  Nos processadores de microcomputadores atualmente no
mercado, são usados dispositivos para dissipação do calor
gerado em seu funcionamento. Estes dispositivos são
compostos por um ventilador e um dissipador de calor, que
é um sólido metálico com a superfície superior em forma
de ondulações, colocado sobre o processador que possui
uma superfície superior plana . O contato entre o dissipador
e o processador  é feito através de uma pasta  de material
bom condutor de calor. Considerando este sistema , analise
as afirmativas abaixo:

I � Se o ventilador fosse colocado para soprar o ar diretamente sobre o processador, a troca de
calor seria mais eficiente, mas o dissipador é colocado para diminuir a vibração provocada
pelo ventilador sobre o processador.

II � Os processadores mais antigos não necessitavam de um sistema de dissipação de calor. Isso
indica que um processador moderno gera uma quantidade de calor maior do que um mais
antigo. Com base nessa diferença podemos concluir que o processador atual utiliza uma
corrente elétrica de intensidade maior do que o antigo.

III � A pasta, ou gel, colocado entre o dissipador e o processador serve para evitar que haja uma
fina camada de ar entre eles, que venha a dificultar a passagem do calor, pois o ar é mau
condutor de calor.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A)  II e  III.
B)  I e  II.
C)  I.
D)  III.
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VF VN VT = 0V VF VN VT = 0V 

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 

11)  Computadores e dispositivos eletrônicos em geral são muito sensíveis a oscilações bruscas
de voltagem. A complexidade das redes de distribuição de energia elétrica torna inevitável
que haja sobrecargas ocasionais. Estabilizadores de voltagem e dispositivos de proteção de
linha são, portanto, essenciais para garantir a segurança de dados armazenados em discos
rígidos em nossos computadores. Quando as oscilações de voltagem são pequenas, o indutor
é um dispositivo essencial na estabilização da voltagem. A figura abaixo mostra um indutor
simples que consiste de apenas  uma bobina. Considere um indutor, percorrido por uma
corrente elétrica, i, durante uma oscilação de tensão, conforme indica a figura abaixo. Nestas
condições pode-se afirmar que:

I  - A corrente elétrica ao percorrer  a bobina cria um campo magnético através do indutor;
II � Quanto mais rápida for a variação da corrente elétrica através do indutor, maior será a

intensidade da força eletromotriz que este produz contrária à variação da corrente elétrica no
interior  do aparelho;

III- O indutor deve ser ligado em paralelo com o dispositivo que se deseja proteger;

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) :

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

12)  Dispositivos semicondutores, chamados varistores, são utilizados nos circuitos protetores de
linha, para sobrecargas mais elevadas. Um varistor é um resistor cuja resistência diminui
rapidamente quando a diferença de potencial entre seus terminais aumenta acima de
determinado valor. Os dois circuitos abaixo representam duas possíveis associações de
varistores em um dispositivo de proteção de linha ligado a um computador. No momento de
uma sobrecarga os potencias em cada terminal do circuito estão indicados por VN, VF e VT. Os
varistores, todos idênticos, têm resistência mínima neste instante e são ligados à Terra que
possui potencial constante VT = 0V. Observando apenas o comportamento do circuito entre
os pontos de potencial VF e VT, analise as seguintes afirmações :

I   - O  circuito 2  desvia maior quantidade de carga elétrica para a Terra;
II  - A corrente elétrica que atravessa o terminal com potencial VF é a mesma nos dois circuitos;
III - O funcionamento desde circuito requer que o contato com o  solo seja feito em um local de

alta condutividade elétrica;

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

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

i 
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BIOLOGIA

13)  Num supermercado da cidade, consumidor com problemas de saúde relacionados ao mau
funcionamento do coração e que segue dieta alimentar rígida, depara-se com uma variedade
de óleos comestíveis e tenta selecionar um para seu consumo, de acordo com as informações
nutricionais constantes nos rótulos dos produtos. Um deles, produzido do milho, informa:

SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO SEU MÉDICO, O CONSUMIDOR DECIDE ACERTADAMENTE QUE:

A)  O óleo em questão não apresenta componentes energéticos.
B)  Como em todo óleo de origem vegetal, o nível de colesterol é sempre zero.
C)  A vitamina E, necessária ao bom funcionamento do coração, é produzida a partir de um

precursor, o 7-deidrocolesterol, sob ação dos raios ultravioleta do sol.
D)  Originalmente na forma de cristais, os sais minerais acham-se dissolvidos na forma de íons.

14)  Pesquisador americano da Wayne State University (Detroit, Michigan), divulgou há poucos
dias os resultados da comparação do DNA humano (Homo sapiens) e do chimpanzé (Pan
troglodytes), revelando que a semelhança entre as duas espécies é da ordem de 99,6%,
levando-o a propor a inclusão dos chimpanzés no gênero Homo, alterando assim a
classificação tradicional que até então os mantinha em gêneros distintos.

SUA PROPOSIÇÃO DEVE ESTAR BASEADA NA CONSTATAÇÃO DE QUE:

A)  Por serem muito semelhantes fenotipicamente, Homem e chimpanzés devem realmente
pertencer ao mesmo gênero.

B)  Os genes que constituem o segmento diferencial entre as duas espécies (0,4%), são recessivos
nos chimpanzés e dominantes no Homem.

C)  A manipulação das duas moléculas durante a pesquisa, introduziu mutações nos genes que
constituem o pequeno segmento de 0,4%, alterando a seqüência original de nucleotídeos.

D)  Nas duas moléculas, o pequeno segmento de 0,4% contém genes específicos que determinam
as características fenotípicas também específicas para Homem e chimpanzés, respectivamente.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 15 ML) 
COMPONENTE QUANTIDADE 

Valor calórico 120 kcal 
Carboidratos 0 g 
Proteínas 0 g 
Gorduras totais 14 g 

• Saturadas 1 g 
• Monoinsaturadas 4 g 
• Poliinsaturadas 9 g 

Colesterol 0 mg 
Cálcio 0 mg 
Ferro 0 mg 
Sódio 0 mg 
Vitamina E 6 mg 
Fibra alimentar 0 g 
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15)  Nota publicada recentemente em um Jornal local: �Pesquisadores da UFPA que atuam num
sítio experimental em Bragança, toda semana monitoram a temperatura e a umidade do solo
no mangue de Ajuruteua, cujas condições ambientais estão alteradas desde a construção da
rodovia que invadiu e dividiu o manguezal, interrompendo a comunicação hídrica entre as
duas partes. Uma delas continua natural, com temperatura média de 26º C, enquanto a outra
tem média de 37º C e apresenta elevada taxa de mortalidade dos caranguejos�.

O CENÁRIO ACIMA INDICA CLARAMENTE:
A)  a interferência predatória e irresponsável do homem moderno nos ambientes naturais.
B)  um desequilíbrio ambiental catastrófico e irreversível, mesmo que se restitua imediatamente a

comunicação hídrica entre as duas partes do mangue.
C)  que as alterações ambientais introduzidas no mangue e que afetam a população de caranguejos,

não se aplicam às demais formas de vida desse ecossistema natural.
D)  a elevação da temperatura em uma das partes não afetará significativamente a produção de

vida no mangue e, uma vez adaptada às novas condições, a população de caranguejos voltará
aos níveis normais.

16)  No que diz respeito à reprodução humana, a Ciência tem avançado largamente e até
banalizado algumas práticas médicas tradicionais. Com os recursos atuais, por exemplo, duas
mulheres com patrimônio cromossômico normal e que queiram ter um filho juntas, poderiam
definitivamente dispensar os homens: o núcleo haplóide da célula de uma delas (no papel
simbólico de macho), seria introduzido num óvulo da outra (no papel de fêmea), gerando um
bebê com material genético do inusitado casal.

DIANTE DA CONCRETIZAÇÃO DESSA POSSIBILIDADE, A PROPORÇÃO SEXUAL ENTRE OS BEBÊS RESULTANTES DA

TÉCNICA PROPOSTA ACIMA, ENVOLVENDO O PAR HOMOSSEXUAL FEMININO, SERIA:
A)  25% de fêmeas e 50% de machos, pois a geração parental seria composta por dois indivíduos

heterogaméticos.
B)  50% de fêmeas e 50% de machos, já que um dos pais seria homogamético e o outro

heterogamético.
C)  100% de fêmeas, visto que descenderiam de dois indivíduos homogaméticos.
D)  Apenas machos, considerando que entre pares homossexuais os descendentes de sexo feminino

não são viáveis.

17)  Nas florestas tropicais, a espécie de orquídea Stanhopea grandiflora possui um único e
exclusivo polinizador que é a abelha da espécie Eulaema meriana. Para o acasalamento o
macho da abelha precisa do perfume da flor para atrair as fêmeas e, durante suas visitas para
se perfumar, acaba transferindo o pólen de uma flor a outra.

     UMA ALTERAÇÃO AMBIENTAL QUE PROVOQUE A ELIMINAÇÃO DA ABELHA DESSE ECOSSISTEMA, PROVAVELMENTE:
A)  não causará qualquer efeito na população de orquídeas, que substituirá a polinização

entomófila pela autopolinização.
B)  ocasionará a diminuição lenta e gradual da população de orquídeas, enquanto a espécie

busca um novo polinizador.
C)  provocará, inicialmente, a redução brusca das orquídeas, porém com a manutenção de um

número mínimo de indivíduos, prevenindo assim, o processo de extinção.
D)  causará a extinção da população de orquídeas, pois na ausência do polinizador não ocorrerá

a fecundação.
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18)  As plantas angiospermas possuem como característica exclusiva o fruto envolvendo a semente,
sendo classificadas em dois grandes grupos: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, nomes
derivados da presença de um ou dois cotilédones na semente (Figura I).

A Figura II mostra esquemas com cortes transversais da morfologia interna dos caules (C1,
C2), enquanto que as Figuras III e IV apresentam aspectos externos das raízes (R1, R2) e das
folhas (F1, F2), respectivamente, nesses dois grupos de plantas.

FIGURA I FIGURA II

FIGURA III FIGURA IV

A ALTERNATIVA ABAIXO QUE APRESENTA A SEQÜÊNCIA CORRETA DE CAULE, RAIZ E FOLHAS, CARACTERÍSTICOS

DE CADA UMA DOS DOIS GRUPOS, É:

A)

B)

C)

D)

RAÍZES  FOLHAS 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

R1 R2  F1 F2 
 

MONOCOTILEDÔNEAS DICOTILEDÔNEAS 
C1 ;  R2 ;  F1 C2 ;  R1 ;  F2 
C2 ;  R1 ;  F1 C1 ;  R2 ;  F2 
C1 ;  R1 ;  F2 C2 ;  R2 ;  F1 
C2 ;  R2 ;  F2 C1 ;  R1 ;  F1 

 

EMBRIÕES  CAULES 

  

  

 

 

 
M ONOCOTILEDÔNEAS  DICOTILEDÔNEAS   C1 C2 
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QUÍMICA

19)  Analisando as afirmativas abaixo,

I.    O agente redutor é a substância que contém o elemento que se oxida.
II.   Na Classificação Periódica dos Elementos, o raio atômico varia inversamente com o potencial

de ionização em uma família.
III.  Numa solução de um eletrólito fraco, o grau de ionização desse eletrólito aumenta com o

aumento da diluição da solução.
IV.  A diferença de potencial (ddp) que se estabelece numa pilha depende da natureza dos metais

utilizados como eletrodo e da temperatura da pilha.

concluímos que estão corretas:

A)  somente as afirmativas I e II.
B)  somente as afirmativas II e IV.
C)  somente as afirmativas I, II e III.
D)  todas as afirmativas.

20)  A deposição por eletrólise pode ser utilizada para melhorar o aspecto e as propriedades de
uma superfície metálica. Em um processo eletrolítico de niquelação (recobrimento por níquel),
uma corrente de 2,50 A passa por uma solução de Ni(NO3)2 durante duas horas. Considerando-
se essas informações, a massa de níquel depositada no cátodo será igual a:

Dados: Ni = 59;   1 F = 96.500 C.

A)  5,5 g
B)  10,5 g
C)  15,0 g
D)  55,0 g

21)  No processo de revelação de filmes fotográficos (dispersões de brometo de prata coloidal em
gelatina), o brometo de prata é dissolvido pela adição de tiossulfato de sódio de acordo com
a equação abaixo:

AgBr(s)  +  2Na
2
S

2
O

3
(aq)  →  Na

3
Ag(S

2
O

3
)

2
(aq)  +  NaBr(aq)

Ao se dissolver 0,50 g de AgBr, que volume, em mL, de Na2S2O3   0,012 mol/L deverá ser
utilizado?

Dados: (O = 16;   Na = 23;   S = 32;   Br = 80;   Ag = 108)

A)  221 mL.
B)  300 mL.
C)  443 mL.
D)  600 mL.
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22)  Há poucos dias tomamos conhecimento, através da imprensa, de casos graves associados ao
uso do medicamento Celobar, à base de sulfato de bário (BaSO4). O sulfato de bário é usado
de modo seguro, como meio de contraste nas radiografias do aparelho digestivo por ser um
sal insolúvel em água e gorduras. Para fazer o exame o paciente deve ingerir, em jejum, uma
suspensão aquosa de sulfato de bário preparada em solução aquosa de sulfato de potássio
(K2SO4), que está dissolvido e totalmente dissociado na água. Uma análise preliminar de um
órgão competente detectou a presença de carbonato de bário (BaCO3) e de sulfeto de bário
(BaS) em amostras do medicamento Celobar. Estas duas substâncias são sais solúveis de bário,
o que torna o íon Ba2+ disponível. Este íon, quando absorvido pelo organismo, pode causar
intoxicação e até a morte. O equilíbrio do sulfato de bário na água é descrito pela equação:

BaSO
4
(s)              Ba2+(aq)  +   SO

4
2-(aq).

Assinale a alternativa correta.
A)  A expressão da constante de equilíbrio para a dissolução do sulfato de bário na água é :

Kc = [Ba2+]/[SO4
2-]

B)  A preparação da suspensão de sulfato de bário em solução de sulfato de potássio garante uma
menor concentração de íons Ba2+(aq)  porque o equilíbrio é deslocado no sentido do BaSO4(s).

C)  A partir do carbonato de bário ou do sulfeto de bário pode-se obter o sulfato de bário através
de reações de simples troca.

D)  O sulfeto de bário e o carbonato de bário são impurezas das amostras de Celobar por
apresentarem fórmulas eletrônicas semelhantes a do sulfato de bário.

23)  O petróleo é um líquido oleoso (petrus = pedra; oleum = óleo) e escuro, constituído por uma
mistura extremamente complexa de inúmeros compostos orgânicos, dentre os quais
predominam os hidrocarbonetos. Nas jazidas, além de petróleo, obtêm-se gases,
principalmente metano, e água salgada, o que comprova a sua origem marinha. A separação
dos componentes do petróleo é feita por destilação fracionada aproveitando o fato de cada
um deles apresentar um ponto de ebulição diferente. Assinalar a alternativa correta.

A)  O petróleo é uma substância pura de extrema importância na industria química.
B)  Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos unicamente de carbono e  água .
C)  O ponto de ebulição dos hidrocarbonetos aumenta à medida que aumenta o tamanho de

suas moléculas.
D)  A fórmula molecular do metano é CH3OH.

24)  Os extintores de incêndio à base de espuma contêm em recipientes separados ácido sulfúrico,
bicarbonato de sódio e um agente espumante. Ao ser virado, o extintor permite o contato
entre o ácido e o sal, que reagem produzindo CO2, que não é combustível. Este gás sai com a
mistura espumante que se expande e abafa a chama.

Em relação ao processo descrito acima, é correto:

A)  As fórmulas do ácido sulfúrico e do bicarbonato de sódio são, respectivamente H2SO3 e
Na2CO4.

B)  A reação que ocorre é:    H
2
SO

4
  +  Na

2
CO

3
 →  Na

2
SO

4
  +  H

2
O  +  CO

2

C)  A quantidade de CO2 produzida depende unicamente da quantidade de bicarbonato de
sódio no extintor.

D)  O gás formado na reação é o dióxido de carbono.
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HISTÓRIA

25)

�Temos um regime que nada tem a invejar das leis estrangeiras. [...]
Cultivamos o belo, na simplicidade e as coisas do espírito, com firmeza. Utilizamos nossas riquezas,

mais para agir no momento preciso, do que para falar a respeito delas pretenciosamente. Quanto à
pobreza, não há vergonha ao confessá-la: mais vergonhoso ainda seria não fazer de tudo para sair
dela. [...].

Uma pessoa pode, ao mesmo tempo, ocupar-se de seus assuntos e dos do Estado e a multiplicidade
das ocupações não impede o julgamento dos assuntos públicos. [...]

Em resumo, ouso afirmar que nossa cidade, no seu conjunto, é para a Grécia uma lição viva e,
cada um, individualmente, parece-me oferecer uma personalidade capaz de desempenhar vários
papéis com uma elegância suprema�.

(De um discurso de Péricles apud TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso, século V. In PINSK, Jaime.
100 textos de história antiga. SP: Hucitec, 1972; p. 94-96. Ver também FARIA,  Ricardo de Moura et. al.
História Antiga e Medieval. Belo Horizonte: Editora Lê, 1996; p. 43)

O documento acima refere-se :

A) às reformas implementadas por Sólon, em Atenas.
B) ao sistema educacional espartano.
C) ao funcionamento da democracia ateniense.
D) à estrutura política da cidade de Esparta.

26)

Observe o folheto acima e as informações correspondentes ao período em que foi feito.
Partindo disso, pode-se afirmar que:

A) O folheto retrata uma cópula auxiliada por demônios pois, no imaginário da Europa moderna,
havia a crença de que as mulheres consideradas bruxas, através de um pacto com o Diabo,
poderiam conceber o anticristo em meio a orgias sexuais noturnas em lugares secretos,
denominadas sabá.

B) A imagem mostra seres bizarros, que de acordo com o imaginário medieval, ainda na formação
da sociedade cristã, representavam a encarnação do mal através da demonização de seres.
Neste contexto, as mulheres, geralmente chamadas de bruxas, assumiam formas de animais e
voavam rumo ao sabá (festa, banquetes e orgias sexuais noturnas), para se encontrarem e
copularem com o Diabo.

Folheto alemão Der Entchrist, 1475. IN:
RICHARDS, Jeffrey. Sexo, desvio e danação
� as minorias na Idade Média. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 1993. P.34.
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C) A gravura retrata uma manifestação religiosa popular de pacto com o sobrenatural. Essas
manifestações populares desejavam uma reforma moral da Igreja Católica (por isso a forma
de criaturas bizarras assumida pelas pessoas) enquanto instituição, que apoiava e pregava
diversas formas de heresias como instrumentos pedagógicos de ensinamentos dos princípios
cristãos.

D) A Igreja Católica utilizou o recurso das imagens de santos e demônios, como indica o folheto,
e a Inquisição, como instrumentos meramente pedagógicos de conversão e doutrinamento
junto aos hereges, bruxas e feiticeiras que tinham suas práticas religiosas baseadas nas escrituras
dos Sagrados Evangelhos, como bem recomendava a Igreja antes da Reforma Religiosa.

27)

PILETTI, Nelson. História do Brasil. São Paulo: Ática, 1996. P. 73

Considerando-se a escravidão indígena e o trabalho compulsório na Amazônia Colonial,
o mapa acima

A)  demarca as regiões de conflitos entre moradores, Igreja e Estado, decorrentes da distribuição
de índios descidos, pois a prioridade dessa divisão cabia sempre aos particulares (moradores)
que detinham o poder de decisão quanto aos indígenas aldeados.

B)  refere-se ao esquema de distribuição dos indígenas escravizados através dos descimentos, ou
seja, da prática de recrutamento indígena exercida por escoltas militares com objetivo específico
de construir fortalezas ao longo dos rios.

C)  indica os lugares do espaço amazônico atingidos pelas tropas de resgate, através das quais a
Igreja Católica empresariava o apresamento de indígenas e controlava a venda destes escravos,
cobrando dízimos que eram repassados aos cofres régios.

D) aponta para a ação do Estado Português e das missões religiosas na ocupação da Amazônia,
onde as missões tiveram papel importante no processo de organização e reprodução da mão-
de-obra indígena na região.
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28)

� Os principais distúrbios começaram em Nottingham em 1811. Uma grande manifestação de
malharistas, gritando por trabalho e um preço mais liberal, foi dissolvida pelo exército. Naquela
noite, sessenta armações de malha foram destruídas na grande vila de Arnold por amotinados que
não tomaram nenhuma precaução em se disfarçar e foram aplaudidos pela multidão.Por várias
semanas os distúrbios continuaram, principalmente à noite, por todas as vilas de malharias do
noroeste de Nottinghamshire. Embora polícias especiais e tropas patrulhassem as vilas, não se
conseguiu fazer nenhuma prisão.�

(THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, v. 3. P. 125.)

O texto acima refere-se à seguinte ação política dos trabalhadores no contexto da Revolução
Industrial:

A)  Cartismo
B)  Trade Unions
C)  Ludismo
D)  Greves

29)

A partir da contextualização histórica da charge e das informações a ela referentes, pode-se afirmar:

A) A charge enfatiza a postura do recém instalado governo militar, em �acabar com a injustiça�
eleitoral através das eleições indiretas, uma vez que a Segurança Nacional estava sendo
ameaçada e o destino político da Nação dependia do esforço de cada um de seus cidadãos,
mesmo que implicasse em �abrir mão� do seu direito de votar e de sua cidadania, deixando
de escolher  o presidente do país.

B) Fortuna através da charge, com refinada ironia, critica o processo de fortalecimento político
do regime militar ao instituir eleições indiretas para presidente, vice-presidente e governadores
que passariam a ser eleitos pelo Congresso Nacional, retirando do cidadão o seu direito de
escolher os principais dirigentes do país, por isso a afirmação de que não seriam apenas os
analfabetos que não mais votariam.

(extraída de: PAES,
Maria Helena Simões.
Em nome da segurança
nacional: do golpe de 64
ao início da abertura.
São Paulo: Atual, 1995.
P. 43.)
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C)  A charge ironiza as eleições indiretas, que representaram um duro golpe na democracia
brasileira de 1966, caracterizada pelo pluripartidarismo. Após o fortalecimento do regime
militar, destacavam-se dois partidos de esquerda: o MDB (Movimento Democrático Brasileiro)
e a ARENA (Aliança Renovadora Nacional). Fato que se confirmou com a eleição de Costa e
Silva e a imposição da Lei de Segurança Nacional que responsabilizava cada cidadão brasileiro
pela segurança da nação.

D)  A charge de Fortuna refere-se ao período inicial da ditadura militar que amenizou ainda mais
a responsabilidade e direitos do cidadão como o fato de �agora não ser apenas os analfabetos
que não votavam�, ou seja, os demais cidadãos brasileiros também estavam excluídos da
democracia brasileira. O presidente Castelo Branco criou ainda, para assegurar a cidadania
aos brasileiros, o SNI (Serviço Nacional de Informação) com a responsabilidade de reunir
informações de grupos e indivíduos que ameaçassem a nação.

30)

Premiada em Cannes em 1967, esta obra de Glauber Rocha

A)  expressa a concretização da estética hollywoodiana  (o cinema espetáculo) na indústria
cinematográfica nacional,  no conjunto das produções tipicamente neo-realistas como Rio,
40 graus, O Pagador de Promessas, entre outros.

B)  revela um traço estilístico do cinema marginal em sua feição original: o filme documentário.
Neste sentido, Terra em transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas formam a
trilogia de documentários sobre o sertão do nordeste.

C)  representou a consagração do cinema nacional moderno, pois, embora produzida com baixo
orçamento, essa obra de Glauber obteve grande sucesso de público, fato que significou uma
vitória para o cinema educativo nacionalista.

D)  revela a preocupação do autor em diagnosticar a atualidade política em questão: a conspiração
vitoriosa da direita através do golpe militar de 1964 e o projeto derrotado da esquerda, ou
seja, viver no Brasil era viver em agonia.

Cena do filme Terra em transe, de
Glauber Rocha. (extraída de CAMPOS,
Flávio de e MIRANDA, Renan. Oficina
de História: história integrada. São
Paulo: Moderna, 2000. P. 327.)
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GEOGRAFIA

31)  Ao longo do processo de industrialização brasileira, a indústria automobilística até os anos
70 se concentrou geograficamente  na região metropolitana de São Paulo. O mapa a seguir,
demonstra uma mudança significativa na lógica das decisões sobre a localização geográfica
dos empreendimentos no território nacional.

Sobre esse redirecionamento dos investimentos em novas fábricas de automóveis no Brasil
e sua relação com as vantagens locacionais existentes nas regiões brasileira, é correto afirmar:

A)  Na década de 90, a onda de investimentos das montadoras transnacionais pautou-se na
lógica da descentralização. As japonesas Toyota e Honda investiram em pequenas cidades
na região de Campinas no interior de São Paulo.

B)  Na década de 70, a montadora italiana Fiat desafiou uma tradição poderosa e instalou sua
primeira fábrica em Camaçarí, nos arredores de Salvador, Bahia. A região Nordeste, na
atualidade, goza de vantagens locacionais extraordinárias em relação à região Sudeste.

C)  Na década de 90, os investimentos de novas montadoras como a Chrysler e a Ford obedeceram
a nova lógica de localização da atividade industrial: a concentração na área de maior mercado
consumidor, no Estado de São Paulo.

D)  Na década de 90, a onda de investimentos das montadoras transnacionais como a Toyota, a
Peugeot/Citroen e a Naviscar pautou-se na lógica da centralização na região Sudeste. Elas
investiram em cidades da região de Belo Horizonte no interior de São Paulo.

, 2002.
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32)

Fonte: Magnili, D. e Araújo, R. Projeto de Ensino de Geografia. Geografia do Brasil. São Paulo: Ed. Moderna,
2002

Sobre a disputa por investimentos em infra-estruturas e projetos econômicos entre os Estados
do Pará e do Maranhão e o significado da ferrovia Norte � Sul, da hidrovia do Araguaia �
Tocantins e das eclusas na barragem de Tucuruí,  no Tocantins, é correto afirmar:

A)  A implantação da hidrovia do Araguaia � Tocantins envolve uma série de obras de infraestrutura,
como a dragagem de trechos do leito fluvial, a construção de terminais e portos. As  eclusas
da barragem de Tucuruí são dispensáveis para a navegação..

B)  A ferrovia Norte � Sul e a projetada hidrovia Araguaia � Tocantins são empreendimentos
complementares destinados a promover a valorização agropecuária de vasta área de influência,
que se estende pelo oeste baiano, por Goiás, Tocantins e Norte do Mato Grosso.

C)  O projeto da Hidrovia Araguaia � Tocantins já está concluído. Desde o início, a proposta da
hidrovia foi alvo de elogios. Todos os obstáculos à sua construção foram superados, inclusive
a construção das eclusas. Isto deve redirecionar os investimentos para o Estado do Pará.

D)  O projeto da  Ferrovia Norte � Sul enfrenta sérios obstáculos. Desde o início, o mesmo foi alvo
de críticas. Na atualidade, o Relatório de Impacto Ambiental, desfavorável à sua construção,
eliminou em definitivo a sua realização. Isto inviabiliza a infraestrutura necessária ao
escoamento dos grãos através do Porto de Itaqui, no Maranhão.



                  CESUPA � Processo Seletivo 2003 / II
        Boletim de Questões � Página 17

33)  A década de 1980, no Brasil, inaugura uma nova etapa da história da migração ou da
mobilidade espacial da população brasileira. O Brasil, nessa década, tornou-se um país de
emigração. Sobre o processo emigratório de brasileiros é correto afirmar:

A)  A crise econômica desde a década de 80, fez com que muitos brasileiros deixassem o país. Os
Estados Unidos foram o país mais procurado pelos brasileiros dada as facilidades de
deslocamento e de acesso ao território americano, graças às leis de imigração permissivas.

B)  A crise econômica dos anos 80, caracterizada, entre outros fatores, pelo desemprego, pela
perda sistemática do salário real e a diminuição da atividade econômica, fez com que brasileiros
deixassem o país.

C)  A crise econômica, desde a década de 80, fez com que muitos brasileiros deixassem o país. O
Paraguai foi o país mais procurado pelos brasileiros devido às facilidades de deslocamento,  a
oferta de terras a baixo preço e de acesso ao território paraguaio, graças às leis de imigração
permissivas.

D)  A crise econômica dos anos 80 e a conseqüente diminuição da atividade econômica no país
fizeram com que brasileiros deixassem nosso território. O Japão foi o país mais procurado
graças à oferta de empregos qualificados com salários compensadores.

34)  A História da imigração para o Brasil após 1808 pode ser dividida em três períodos: de 1808
a 1850; de 1850 a 1930; de 1930 até hoje. Sobre o atual período, de 1930 aos nossos dias,
podemos afirmar:

A)  Esse período caracteriza-se pela queda acentuada do fluxo migratório no Brasil, com exceção
da década de 1940. O crescimento econômico do chamado �milagre brasileiro� atraiu famílias,
investimentos e mão-de-obra estrangeiros.

B)  Esse período caracteriza-se pela acentuada queda do fluxo migratório no Brasil. Entre os
fatores impeditivos da imigração destacam-se as revoluções de 1930 e 1932 e a instabilidade
política e econômica delas resultante e a lei de Cotas de Imigração de 1934, reiterada pela
Constituição de 1937.

C)  Esse período caracteriza-se pela acentuada queda do fluxo migratório no Brasil. Entre os
fatores impeditivos da imigração destacam-se as revoluções de 1930 e 1932 e a instabilidade
política e econômica delas resultante e a lei de Cotas de Imigração de 1964, reiterada pela
Constituição de 1967.

D)  Esse período caracteriza-se pela queda acentuada do fluxo migratório no Brasil, com exceção
da década de 1950. O crescimento econômico do chamado �milagre brasileiro� atraiu famílias,
investimentos e mão-de-obra estrangeiros.
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35)  Água potável e áreas agriculturáveis são recursos estratégicos no mundo contemporâneo e
que o Brasil  dispõem em abundância e suficiência. O controle desses recursos naturais
estratégicos constitui uma questão fundamental e mesmo vital para o desenvolvimento do
país. Sobre esses recursos é correto afirmar:

A)  Do total de água doce existente no mundo,  o território brasileiro possui 15%. Não existe
escassez de água no país dada a essa elevada concentração e sua regular distribuição
geográfica.

B)  Do total de água doce existente no mundo, o território brasileiro possui 15%. Apesar disso, há
escassez de água em algumas áreas e regiões como o Nordeste e abundância em outras
como a Amazônia.

C)  O Brasil constitui o celeiro do mundo. Do total de áreas agriculturáveis do planeta,  o território
brasileiro possui 55%. O paradoxo é a abundância frente à escassez de terra para produzir,
dada a elevada concentração fundiária no país.

D)  O Brasil constitui um país de dimensões continentais. As terras agriculturáveis são abundantes.
Somente 5% das terras existentes no território brasileiro são hoje utilizadas. A disponibilidade
de área contrasta com a estrutura fundiárria brasileira realmente conservadora.

36)  O Oriente Médio tem se constituído uma das áreas mais preocupantes no âmbito da geopolítica
americana. Tal preocupação se justifica devido à:

A)  existência de monumentos históricos, patrimônios da humanidade que devem ser preservados
pois espelham a origem da civilização ocidental.

B)  existência de países aliados que estão constantemente em perigo. A pressão mulçumana
sobre Israel desestabiliza a política externa americana na área.

C)  existência de populações pobres e miseráveis que vivem sob a opressão de ditadores como o
deposto Sadam Hussein, do Iraque.

D)  existência das maiores jazidas petrolíferas do mundo, em especial no Iraque. O petróleo é
vital para o bom funcionamento da economia americana nos próximos anos.
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LITERATURA

37)  Leia atentamente os poemas abaixo e depois assinale a alternativa correta:

Texto I

Senhor feudal � Oswald de Andrade

Se Pedro Segundo
Vier aqui
Com história
Eu boto ele na cadeia

Sobre os textos acima é correto afirmar que:

A)  Apesar da linguagem descontraída, ambos dão continuidade ao preciosismo vocabular
clássico dos parnasianos.

B)  O fato de eles enfocarem o Imperador do Brasil (o primeiro) e Deus (o segundo) demonstra o
respeito do escritor modernista para com personagens místicos e sacralizados.

C)  Nos poemas destaca-se a linguagem dessacralizadora, expressão da irreverência própria dos
poetas modernistas.

D)  O projeto estético modernista estava empenhado, mais do que nunca, em descobrir a
diversidade regional brasileira.

Texto II:

Cidadezinha Qualquer � Carlos Drummond de Andrade

Casas entre bananeiras
mulheres entre laranjeiras
pomar amor cantar.

Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.

Devagar... as janelas olham.

Eta vida besta, meu Deus.
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38)

Atente para o excerto, observe os itens e depois assinale o correto:

� O que estava a passar-se era absurdo. Nunca ninguém ficara preso desta maneira no seu
próprio carro, pelo seu próprio carro. Tinha de haver um processo qualquer de sair dali. À
força não podia ser. Talvez numa garagem? Não. Como iria explicar? Chamar a polícia? E
depois?...� in �Embargo�, de José Saramago

I � A idéia do absurdo presentifica-se na narrativa de José Saramago. O absurdo, entretanto,
provoca a reflexão do leitor que tende a sair do estado de alienação/massificação do mundo
consumista em que está inserido.

II � Saramago fixa-se exclusivamente na realidade lusitana � personagens, cenas, espaço � dado
que Lisboa é o cenário idealizado onde se passa o drama da personagem central.

III � �Embargo� é narrativa que nos provoca estranhamento, dado que a denúncia (a �coisificação�
do ser humano) toma forma na metáfora do aprisionamento da personagem central ao objeto-
carro.

IV � O conto tende para a idealização romântica, na medida em que a fantasia se instaura na
atmosfera narrativa. Daí prevalecer o absurdo: a vontade do carro predomina sobre o desejo
do motorista.

Estão corretos os itens:

A) I, II e III.
B) II, III e IV.
C) I, III e IV.
D) I e III.
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39)

Após ler atentamente o excerto, associe-o ao romance Lucíola, de José de Alencar, analise
as assertivas e marque a alternativa correta:

�Há seis anos que ela [Lúcia] me deixou; mas eu recebi a sua alma, que me acompanhará
eternamente (...) Há dias no ano e horas no dia que ela sagrou com a sua memória, e lhe
pertencem exclusivamente. Onde quer que eu esteja, a sua alma me reclama e atrai; é forçoso
então que ela viva em mim. Há também lugares e objetos onde vagam seus espíritos; não os
posso ver sem que o seu amor me envolva como uma luz celeste�.

I � A narrativa se dá em 3.ª pessoa, o que faz do narrador um juiz implacável da moral do séc.
XIX.

II � O romance tende ao moralismo burguês, pois dissocia o amor físico do espiritual; ainda que,
por amor, Lúcia tenha abandonado a prostituição, ela finda por morrer no final do romance.

III � Embora Lúcia se arrependa de seu passado, sua relação com Paulo aprofunda-se, sobretudo
devido às afinidades sexuais entre eles. Esta obsessão pelo amor físico, faz do livro um exemplar
pré-realista.

IV � No fim da trama narrativa, Paulo, não podendo ter o corpo de sua amada (pois ela morrera),
contenta-se com a sua alma. Esta estratégia faz parte do propósito romântico de redenção e
purificação das personagens.

Estão corretos os itens:
A) I e III.
B) II e IV.
C) II e III.
D) III e IV
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40)
I

� No tempo em que festejavam o dia dos meu anos,
Eu era feliz e ninguém estava morto.
....................................................... *algibeira: bolso
O que eu sou hoje é terem vendido a casa,
É terem morrido todos,
É estar sobrevivente a mim � mesmo como um fósforo frio...
........................................................
Raiva de não ter trazido o passado guardado na algibeira*.

(Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa)

II
Às vezes, passo horas inteiras
Olhos fitos nestas braseiras,
Sonhando o tempo que lá vai; ** jornadear: andar, passear
E jornadeio** em fantasia
Essas jornadas que eu fazia
Ao velho Douro, mais meu pai.

(António Nobre)

Considerando-se os excertos, pode-se afirmar que os dois poetas,

A)  num processo de evasão, revisitam o passado, mas ambos têm consciência de que não podem
retroceder o tempo: Campos não pôde guardá-lo na algibeira, Nobre só consegue reavê-lo
na fantasia, isto é, na imaginação.

B)  através da fantasia, recuperam o tempo perdido, a infância, e deixam para trás as desventuras
do presente.

C)  ao empreenderem o jogo entre o passado e o presente, deixam-se levar pela recordação e
apagam o presente.

D)  cientes de que �recordar é viver�, esquecem-se totalmente da realidade para mergulhar na
memória da infância, onde Campos encontra o tempo em que festejavam o seu aniversário, e
Nobre revê as jornadas que fazia ao rio Douro na companhia do pai.
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41)  A epopéia Os Lusíadas, de Camões, tem como eixo narrativo a viagem de Vasco da Gama às
Índias e seu retorno a Portugal. O episódio do poema intitulado �Ilha dos Amores� situa-se no
retorno da armada, quando então os nautas lusitanos encontram-se com as ninfas na referida
ilha.

Leia abaixo a estrofe 88 do episódio referido:

Assi a fermosa e a forte companhia***
O dia quase todo estão passando
N�a alma, doce, incógnita alegria,
Os trabalhos tão longos compensando;
Porque dos feitos grandes, da ousadia
Forte e famosa, o mundo está guardando
O prémio lá no fim, bem merecido,
Com fama grande e nome alto e subido.

*** a fermosa e forte companhia: as ninfas e os navegadores

Sobre a estrofe transcrita, leia as seguintes assertivas:
I � O encontro com as ninfas, na Ilha dos Amores, representa, para os navegadores, uma

compensação pelos �trabalhos longos� e �feitos grandes� que eles empreenderam.
II � O narrador exalta a coragem dos nautas que ousaram executar tão grandes feitos.
III � O narrador prevê que o mundo premiará o esforço dos navegadores lusos que assim alcançarão

fama e prestígio por seus feitos.
IV � Os navegadores, embora compensados pelos amores das ninfas, passarão incógnitos quando

retornarem a Portugal.

Estão corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, II e IV.
C) II, III e IV.
D) I, III e IV
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INGLÊS

SARS EBBS IN EAST ASIA, BUT FINANCIAL RECOVERY IS SLOW
By Keith Bradsher

HONG KONG, May 30 � While SARS infections have ebbed across East Asia, the economic
consequences will continue to be felt for months to come, according to business executives
and economists.
Tourism is proving very slow to recover across the region. Retail sales have only begun to
rebound, leaving stores reluctant to order more from factories because they are still stuck with
huge inventories of goods that went unsold at the height of fears over SARS.

The effects of the continued sluggishness are being felt well
beyond Hong Kong. Electronics manufacturers complain that
the development of new consumer products has been badly
delayed because engineers were barred from traveling
among the United States, Taiwan and China after the SARS
outbreak. That means stores around the world will have fewer
innovative computer printers, scanners and wireless network
devices on the shelves this Christmas, said Frank Huang, the
chairman of the Taipei Computer Association.
�There will be, because of SARS, a reduced number of
products on the market, that is sure,� during the crucial
Christmas selling season, said Mr. Huang, who is also the
chairman of Power Chip, one of Taiwan�s largest
manufacturers of computer chips.
Yet some encouraging signs remain for Asian economies.
Exports are still strong, especially from China and especially
to Europe, as the rising euro has improved the
competitiveness of Asian goods. Most Asian currencies are
formally or informally pegged to the sinking American dollar,
making Asian products less expensive in Asian markets.
The strong divergence between slow domestic demand and
brisk exports has made it especially difficult for economists
to gauge economic output.

http://www.nytimes.com/2003/05/31/business/worldbusiness/31ASIA.html

Michael Caronna for The New York Times.

Foreign tourists flocked to Lee Fung China
Ware in Hong Kong before SARS. The other
day a Chinese customer had the store almost
to himself.

GLOSSARY 
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome 
ebb decair, baixar 
retail sales vendas a varejo 
rebound recuperar-se, reagir 
stick estar preso 
height auge, pico  
sluggishness indolência, inércia 
barr impedir, proibir 
outbreak ao rebentar, iniciar 
goods mercadorias, bens 
currencies moeda corrente, sistema monetário 
peg presa, amarrada 
gauge medir, aferir, apreciar 
output produção, resultado 
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CHECK THE CORRECT ANSWERS ACCORDING TO THE TEXT:

42)  What is the relation between the two main pieces of information found in paragraph one?

A) Economic consequences of SARS will cease as soon  as the infections ebb.
B) The syndrome has declined, but there will be economic consequences for some time across

East Asia.
C) SARS infections will not ebb until business executives and economists say so.
D) SARS infections and their economic consequences will go on for months to come across West

Asia.

43)  How have the fears over SARS affected the sales?

A) At the height of the fears over the syndrome stores did not sell many goods.
B) Tourism recovered very fast after the fears over SARS declined and the stores are selling extremely

well now.
C) Stores are ordering more goods from the factories after selling the ones in stock to tourists.
D) The fears over SARS caused the factories to sell their goods only to exporters.

44)  How will the Christmas selling season be different from preceding years?

A)  Electronics manufacturers will send their engineers to sell their goods in the United States,
Taiwan and China.

B)  Stores around the world will have more new computer printers, scanners and wireless network
devices on the shelves than ever before.

C)  Because of SARS, there will be an increase in the number of products on the market.
D)  There won�t be as many different and new products in stores around the world as there were

in the preceding years.

45)  Why are the exports different from the domestic demand after SARS?

A)  The domestic demand is brisker than the exports because the Asian goods are cheaper after
SARS.

B)  Exports became brisker than the domestic demand because the American dollar is sinking
together with the Euro.

C)  Because the rising of the Euro and the sinking of the American dollar have improved the
competitiveness of the Asian goods.

D)  The Asian goods are selling well domestically but not outside Asia because tourists find them
less expensive now.
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ESPANHOL

LEA ATENTAMENTE EL TEXTO Y MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA.

El equilibrio natural de tu piel. En verano más que nunca.

La piel está sometida a unos condicionantes especiales durante los
meses estivales. Por un lado las altas temperaturas aumentan la sudoración.
Por otra parte la cantidad de luz que recibimos es mayor. Finalmente, las
vacaciones y el clima inducen a las actividades acuáticas en las playas o
piscinas.

Aún las pieles más sanas incrementan en este periodo sus necesidades
de hidratación y protección solar. La subida de la temperatura y el sudor
nos inducen a una higiene más frecuente y al empleo de desodorantes. Es
de gran importancia que cuidemos los productos que empleamos en el
cuidado de la higiene de la piel durante esos meses.

La piel protege y evita la deshidratación del organismo. La capa
córnea, la más superficial de la piel, se encarga de evitar la evaporación
del agua. Tiene una estructura similar a un muro de ladrillos, donde los
ladrillos serian las células de la piel y el cemento sería la sustancia que
rodea las células, compuesta por varios tipos de grasas en un delicado
equilibrio. Cuando se pierden estas sustancias, el agua se escapa de la
piel y ésta adquiere un aspecto más reseco y descamado.

Para no destruir este equilibrio debemos emplear productos de
higiene que sean respetuosos con esas estructuras de la piel. Frente a los
jabones tradicionales, los más modernos geles de baño emplean sustancias
lavantes denominadas surfactantes. Los más suaves e indicados para su
uso frecuente son los �anfóteros�. Puesto que el pH de la piel es ligeramente ácido conviene
que el pH de los productos sea similar para no alterar este nivel de acidez. Asimismo es
importante que el resto de sustancias que intervienen en la composición de los productos de
limpieza para la piel no produzcan irritaciones ni alergias.

Es muy conveniente que la elección de un gel corporal respete todas estas circunstancias
como lo hace la línea de higiene corporal de Palmolive NeutroBalance.

Dr. Javier Ortiz de Frutos - Dermatólogo

GLOSARIO
Estival � relativo a estio, verão
Grasa � gordura
Sano(a) � são, sã; saudável
Someter � submeter
Vacaciones � férias, feriado
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42)  De acuerdo con el texto...

A)  La piel no necesita de cuidados especiales en los meses estivales.
B)  La piel con problema necesita hidratación solar en la época más caliente del año.
C)  Hasta las pieles más sanas necesitan hidratación y cuidados especiales en verano.
D)  La piel aguanta muy bien a todos los cambios de la naturaleza a lo largo de los años.

43)  La piel humana se reseca porque:

A)  Pierde la capa córnea, la membrana encargada de evaporar el agua y el pH ácido del cuerpo.
B)  Pierde las sustancias grasosas que mantienen el equilibrio de su superficie y el agua corporal

se escapa.
C)  Pierde la protección descamada de las sustancias lavantes de su estructura.
D)  Pierde todas sus células rojas, las que forman el cemento de los ladrillos que la rodean.

44)  ¿El verano trae problemas para la piel?

A)  Sí. En verano la piel está sometida a algunos condicionantes especiales como las altas
temperaturas, la sudoración y luz intensa.

B)  No. La piel protege el organismo y el verano es una estación como otra cualquiera.
C)  Sí. Todas las personas son inducidas a hacer sus actividades en el agua, playas o piscinas,

aumentando así la temperatura de la capa córnea.
D)  No. El verano es la estación de las vacaciones y en esta época todos los males de la salud

salen en el sudor.

45)  El texto elegido para este evento:

A)  No muestra ninguna verdad porque es de un anuncio de NeutroBalance, el nuevo gel de
baño de Palmolive lanzado en España.

B)  No merece ser considerado de utilidad pública porque el �doctor� o �dermatólogo� que lo
firma es, en realidad, uno de los publicitarios de la agencia que tiene la cuenta de Palmolive
en España.

C)  Trae un montón de mentiras, como: la piel no protege el organismo, no necesita de hidratación
suplementaria alguna en la época del verano; tampoco existe deshidratación en verano, como
sugiere el dermatólogo.

D)  Aunque sea un anuncio publicitario, trae algunas consideraciones verdaderas sobre los
cuidados que la piel necesita en verano, cuidados éstos ampliamente divulgados por la ciencia
médica.
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FRANCÊS

LE TÉLÉTRAVAIL SÉDUIT EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS

Le télétravail est le travail de loin, le préfixe télé- signifiant �loin�.
Il s�agit donc de tout travail qui est exécuté en dehors des lieux
traditionnels de travail, que ce soit sur une base de temps plein ou de
temps partiel. Le télétravail est effectué par un employé de l�entreprise,
souvent avec les moyens de l�entreprise, mais pas dans les locaux de
l�entreprise. Généralement, le télétravail est effectué à domicile, mais il
peut aussi être effectué sur la route, dans des bureaux satellites ou des
bureaux partagés.

À plus ou moins long terme, on prévoit que le télétravail aura un
impact positif sur l�ensemble de la société. Par exemple, une réduction
de la circulation routière, ce qui implique une réduction de la
consommation d�essence, une économie sur les infrastructures de transport, une réduction des
accidents de la route et conséquemment une réduction des coûts d�assurances et des coûts de
santé; une augmentation des opportunités de travail pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite et pour les personnes qui demeurent en région éloignée; une réduction du taux de
criminalité (vol et vandalisme) due à une présence accrue d�occupants dans les résidences durant
le jour. D�un autre côté, il faut envisager certains impacts économiques, surtout dans les grandes
villes, tels qu�une réduction de la consommation en général, que ce soit au niveau de l�essence,
des vêtements ou des repas.

Les avantages du télétravail pour les employeurs sont nombreux. La réorganisation
qu�implique le télétravail augmente l�efficacité de l�employé. Il peut choisir de travailler aux heures
où il est le plus productif. Il connaît moins de pertes de temps parce qu�il est moins dérangé par
ses collègues ou son environnement. En général, les personnes qui font du télétravail font plus
d�heures que les employés confinés dans un bureau; la possibilité pour l�employé d�organiser sa
journée de travail en fonction de certaines contraintes, comme la maladie ou certains rendez-
vous (médecin, dentiste, etc.), diminue les heures d�absence, puisque l�employé peut se rattraper
en dehors des heures habituelles de travail; il y a aussi une motivation accrue car, l�employé étant
plus autonome, il assume plus de responsabilités et il obtient une plus grande satisfaction de son
travail. La possibilité de mieux concilier ses obligations personnelles et professionnelles ont un
effet direct sur sa motivation et son rendement est meilleur. La gestion par résultats plutôt que par
heures de présence au travail semble aussi augmenter sa performance. À tous ces avantages il
faut ajouter une diminution des frais de fonctionnement, une baisse du taux de roulement des
employés et une amélioration de l�image corporative de l�entreprise.

Le télétravail implique cependant un changement de mentalité de la part du gestionnaire.
Pour certains, le télétravail peut même être assimilé à une perte de contrôle. Il doit donc apprendre
à gérer par résultats, ce qui l�oblige à établir des objectifs clairs et à en assurer le suivi. Le télétravail
peut aussi impliquer des coûts de formation et des frais d�installation. La possibilité de conflits
d�intérêts ou le manque de confidentialité peuvent aussi devenir difficiles à gérer pour certaines
entreprises.

Par Marie-Christine Tremblay (Adaptation)
Site Service Vie � Santé/DOSSIER
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GLOSSÁRIO

entreprise � empresa
essence � gasolina
coûts d�assurances � custos de seguros
personnes handicapées � pessoas portadoras de deficiência física
accrue � aumentada, maior
déranger � perturbar, incomodar
se rattraper � compensar, pôr-se em dia (no contexto)
frais � despesas
taux de roulement � taxa de rotatividade

42)  D�après le texte que vous venez de lire, l�on peut dire que:

A)  L�auteur prend le parti des employeurs, qui investissent beaucoup dans leurs employés sans
qu�il y ait de bons résultats.

B)  Le télétravail est une pratique très récente, ce qui pose plus de désavantages que d�avantages
pour les employés.

C)  Le télétravail est avantageux pour employeurs et employés, bien qu�un changement de mentalité
de la part des premiers se montre nécessaire.

D)  Le télétravail est une pratique condamnée à une vie très courte car elle stimule l�absentéisme
des employés.

43) Complétez la phrase suivante selon les idées du texte: Pour certains gestionnaires, le télétravail
peut signifier _______ sur le processus de travail.

A) la possibilité d�avoir du contrôle
B) avoir du contrôle absolu.
C) exercer un contrôle accru.
D) ne plus avoir de contrôle.

44)  Choisissez la seule affirmation qui NE CORRESPOND PAS à ce qui dit le texte:

A)  La gestion par résultats plutôt que par heures de présence au travail est un désavantage entraîné
par le télétravail.

B)  Le télétravail permet d�intégrer dans le marché de travail des gens à mobilité réduite.
C)  Une meilleure image corporative est vue comme un résultat positif du télétravail.
D)  Le télétravail contribue à réduire les accidents de la route.

45)  À propos de l�affirmation suivante: Du point de vue de l�employeur, le télétravail est une
condition essentielle pour la réussite des entreprises dans le nouveau marché d�une économie
mondialisée, et d´après le texte, l´on peut dire que :

A)  L�affirmation est partiellement vraie.
B)  Le texte ne le dit pas.
C)  L�affirmation est tout à fait fausse.
D)  Cela dépend de la mentalité des gestionnaires.


