
SIMULADO CESUPA 2014

BOLETIM DE QUESTÕES



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 – QUESTÕES OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (06), 
Matemática (06), Física (06), Biologia (06), Química (06), História (06), Geografia 
(06), Literatura (04) e Língua Estrangeira (04).

2. Verifique se este BOLETIM está completo, contendo 54 questões, incluindo Inglês 
(questões de 47 a 50) e Espanhol (questões de 51 a 54).

 Atenção: Escolha apenas a língua estrangeira de sua opção e observe a numeração 
correspondente à mesma ao marcar o cartão resposta.

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 
 

Por que nossa mente dá branco?

 Por segundos parece que a mente apagou tudo: do que íamos pegar na geladeira à resposta 
da prova. O problema não está na memória, mas na falta de atenção. “É um mecanismo essencial 
na ativação das memórias de curto prazo e operacional, que armazenam temporariamente dados 
necessários para o cérebro comandar ações rápidas, como digitar no celular um número que logo 
vai ser esquecido”, explica Tarso Adoni, médico do Núcleo de Neurociência do Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo. Ocorre que o lobo frontal, responsável pela atenção e memórias transitórias, 
tem capacidade limitada de armazenamento. Só fica ali – com chances de seguir para a memória 
permanente conforme a relevância e a utilidade – o que a atenção selecionou. O que passou batido 
será apagado em seguida caso não cheguem novas pistas relacionadas. Isso explica a razão de a 
ideia “esquecida” ser “lembrada” ao voltarmos para onde estávamos antes do branco.
                                                                              (Revista Galileu, março de 2014)

Escreva uma narração sobre o tema “Deu Branco”. É importante trabalhar o bom-humor e dar um 
desfecho interessante para sua história.
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Proposta 2

Outros jeitos de ver a beleza

 Pense na propaganda de um produto, um carro, por exemplo, e tente descrever a primeira 
imagem que vem à cabeça – há, por acaso, mulheres magras e altas, dentro dos padrões de beleza 
atualmente tão valorizados (e inacessíveis) junto à máquina? Agora busque evocar alguma peça 
publicitária de veículos adaptados para deficientes. “Se lembrar de alguma, vai perceber que há 
somente o carro na imagem. Um anúncio totalmente focado no produto, não no público para o qual 
é voltado. Apesar de haver cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, eles 
ainda não são vistos pelo mercado como consumidores, como parte da economia e da sociedade”, 
diz a fotógrafa Kica de Castro, criadora de uma agência de modelos exclusiva para deficientes físicos. 
Atualmente são 81 homens e mulheres agendados, a maioria com passagem por cursos de moda e 
teatro, com algum tipo de deficiência, como paralisia cerebral, paraplegia, membros amputados e 
nanismo. 
 Kica começou a fotografar pessoas com deficiência há quase uma década, quando trabalhava 
em um centro de reabilitação fazendo fotos nas quatro posições globais (frente, costas e laterais) 
para prontuários e fichas médicas. As fotografias de moda foram uma maneira de se aproximar 
dos fotografados e ajudá-los a relaxar. Segundo Kica, as pessoas chegavam cabisbaixas, ficavam 
seminuas, e era evidente a baixa autoestima delas nesse momento.
                                                             (Revista Mente cérebro, julho de 2014 – trechos)

A visibilidade das pessoas com deficiência é importante para o processo de inclusão social, assim 
como adaptações no universo físico (calçadas, elevadores, rampas, etc.) em que todas as pessoas 
transitam e ações protetivas do Estado, além da conscientização de todos sobre as condições adversas 
a que elas são submetidas no cotidiano.
Essas observações, associadas a sua experiência pessoal, sua visão de mundo, serão elementos para 
construir uma dissertação sobre o tema “Inclusão social de pessoas com deficiência”.
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 a 3

Entre educar e instruir
                                                                                  ( ... )

 Fazer educação é colocar em movimento uma espécie de engrenagem que, uma vez acionada, 
não encontrará limites. Seu combustível, para além de nossa limitada imaginação, são as inúmeras 
possibilidades de edificar um saber e fazer com que o homem seja seu próprio objetivo. Nada 
pode aparecer no horizonte com mais brilho do que a disposição para a verdade e para o bem. O 
território desconhecido que exploramos sem cessar, e que chama as pessoas para a universidade, é 
o conhecimento.
 Para o Cesupa, o saber humanizado é a base de todo e qualquer projeto. Não se pode discutir 
conhecimento sem que o essencialmente humano apareça como elemento transformador da vida. 
Acumular informações, buscar novos ares e novas referências nos livros e nas aulas é o ponto de 
partida da instrução que oferecemos como Centro Universitário. Redimensionar o conhecimento a 
partir da vivência humana é fazer educação. No Cesupa, esses dois procedimentos se completam 
e conseguimos ver, claramente, onde um e outro acontecem. Muito conhecimento torna o homem 
instruído. Saber-se humano e potencialmente ilimitado é ter educação. As palavras dizem mais 
do que aparentam. Educar e instruir são coisas bem diferentes que cuidamos de harmonizar para 
oferecer aos nossos alunos. Instrução não acontece apenas na sala de aula. Educação é um processo 
para a vida toda. Crescer como profissional significa educar-se e instruir-se. Nós acreditamos nisso 
e fazemos dessa certeza uma verdade.
                                                    http://www.cesupa.br João Paulo do Valle Mendes – Reitor do Cesupa 

01)  Para definir “fazer educação”, o autor valeu-se de linguagem poética, construindo imagens 
a partir das possibilidades conotativas das palavras, conforme verificamos em

I     “Fazer educação é colocar em movimento uma engrenagem que, uma vez acionada, não 
encontrará limites.”

II   “Seu combustível (...) são as inúmeras possibilidades de edificar um saber e fazer com que 
o homem seja seu próprio objetivo.”

III “Nada pode aparecer no horizonte com mais brilho do que a disposição para a verdade e 
para o bem.”

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

02)  “As palavras dizem mais do que aparentam. Educar e instruir são coisas bem diferentes que 
cuidamos de harmonizar para oferecer aos nossos alunos”. O trecho do texto que expressa 
de forma clara essa harmonia entre educar e instruir está expresso na alternativa

A) “Muito conhecimento torna o homem instruído. Saber-se humano e potencialmente ilimitado 
é ter educação.”

B) “Acumular informações, buscar novos ares nos livros e nas aulas é o ponto de partida da 
instrução que oferecemos. Redimensionar o conhecimento a partir da vivência humana é 
fazer educação.”

C) “Para o Cesupa, o saber humanizado é a base de qualquer projeto.”
D) “Instrução não acontece apenas em sala de aula. Educação é um processo para a vida toda.”
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03)  “Não se pode discutir conhecimento sem que o essencialmente humano apareça como 
elemento transformador da vida”. O elemento relacional grifado empresta à afirmação 
sentido de 

A)  Concessão
B)  Condição
C)  Conformidade
D)  Consequência

Texto para as questões 4, 5 e 6

             Jogador careca já entra em campo perdendo. Não tem penteado moicano, fios pintados de 
amarelo nem espanador a coroar-lhe o cocoruto. Poderia quem sabe arriscar uma tatuagem na careca, 
mas isso, salvo engano, ninguém ainda tentou. Acresce que parece velho e que infelizmente seja 
mentira que elas gostem mais deles. O holandês Robben tinha contra si esse rol de improbabilidades 
ao abraçar a carreira de futebolista. No entanto, é o homem-flecha da Copa, o orgulho da classe e 
prova de que há futuro mesmo para craques que jamais seriam convidados para anúncio de cuecas.
                                                         (Roberto Pompeu de Toledo, Veja, 25/06/2014 – trecho)

04)  Sob a linguagem descontraída do texto, sugerindo humor e irreverência, reside uma 
avaliação crítica do futebol moderno. Essa relação configura a ________________ . Completa-
se essa afirmação de forma correta com a alternativa

A)  Ironia
B)  Sinestesia
C)  Polissemia
D)  Hipérbole

05)  É possível inferir a prevalência da valorização comercial da aparência dos jogadores de 
futebol sobre o seu desempenho em campo por meio da afirmação registrada em

A)  “No entanto, é o homem-flecha da Copa.’
B)  “... e que infelizmente seja mentira que elas gostem mais deles.” (dos carecas)
C)  “Jogador careca já entra em campo perdendo.”
D)  “... jamais seriam convidados para anúncio de cuecas.”

06)  “O holandês Robben tinha contra si esse rol de improbabilidades ao abraçar a carreira de 
futebolista. No entanto, é o homem-flecha da Copa...”.Os elementos grifados são responsáveis 
pela localização temporal das ações. Dessa forma, é correto afirmar-se que

A)  Colocam a escolha pela profissão e a improbabilidade de sucesso em uma projeção futura.
B)  A decisão de tornar-se jogador de futebol antecede a valorização da aparência.
C)  A existência do rol de improbabilidades é anterior à opção pela carreira.
D)  Situam as improbabilidades e a opção pela carreira de futebolista em um mesmo espaço 

temporal.
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  MATEMÁTICA

07)  No ano de 1990, o Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA – realizou seu primeiro 
vestibular para os cursos de Farmácia e Tecnologia em Processamento de Dados. Nesse ano 
havia na graduação do CESUPA 180 alunos, hoje a instituição conta com cerca de 4,5 mil 
estudantes. De quantos por cento foi o aumento no número de estudantes da graduação ?

A) 4320
B) 2500
C) 2400
D) 300

08)  Para melhor aprendizado dos alunos do curso de Farmácia e com o intuito de formar 
profissionais qualificados e com o perfil exigido pelo mercado de trabalho, o CESUPA dispõe 
de duas unidades de serviço que são: o Laboratório de Análises Clínicas e a Farmácia-Escola. 
No Laboratório estão envolvidos 112 estudantes e na Farmácia-Escola, 95 estudantes. O 
curso de Farmácia possui 276 alunos e desse total, 96 estudantes ainda não podem participar 
das unidades de serviço por estarem nos dois primeiros períodos do curso. O número de 
estudantes do curso de Farmácia que estão envolvidos em atividades no Laboratório e na 
Farmácia-Escola é 

A) 27
B) 31
C) 54
D) 69

09)  Um percurso de 96 km foi realizado por uma pessoa em 9 horas, sendo os primeiros 12 
km a pé e o restante de bicicleta. Se de bicicleta essa pessoa faz 10km/h a mais do que a 
pé, quantas horas ela percorreu a pé?

A)  2
B)  3
C)  4
D)  5

10)  A relação entre o volume cardíaco e a massa hepática em um indivíduo fisicamente 
treinado é estimada pelos fisiologistas pela função V(m) = 0,95 m – 585, onde V é o volume 
cardíaco em mililitros e m é a massa hepática em gramas. Quantos quilos pesa o fígado de 
uma pessoa, nessas condições, que tem volume cardíaco de 840 ml?

A)  0,5
B)  1
C)  1,5
D)  2
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11)  Na construção de um stand de uma exposição, que tem a forma de um hemisfério, foram 
utilizados 50,24 m2 de lona no revestimento total do piso. Quantos metros quadrados serão 
gastos na cobertura do stand?

A)  50,24
B)  100,48
C)  150,72
D)  200,96

12)  Em uma viagem a Paris, Júlia encontrou 8 diferentes perfumes que estavam em oferta em 
uma loja especializada. Resolveu comprar 4 deles para presentear suas amigas. De quantas 
maneiras diferentes Júlia pode escolher os quatro presentes?

A)  1680
B)  280
C)  168
D)  70

FÍSICA

13)  Em uma viagem de barco pelo rio Guamá, a distância entre São Miguel do Guamá e Belém 
é de 160km. Se um barco percorre metade dessa distância com velocidade média de 40 
km/h e a segunda metade com velocidade média de 32 km/h, qual o tempo total da viagem?

A) 2h 50min
B) 3h 30min
C) 4h 30min
D) 4h 50min
 

14)  A umidade relativa do ar é um número que representa o percentual de vapor d’água 
presente em um dado volume, em relação ao máximo possível para cada temperatura. Por 
exemplo, em um volume de um metro cúbico é possível haver no máximo 30g de vapor 
d’água a 30oC. Uma quantidade de vapor maior do que esta irá condensar e formar gotas. 
Já a uma temperatura de 20oC, 100% de umidade relativa significa uma massa de 17g de 
vapor d’água em cada metro cúbico.

 Suponha que um ambiente fechado a 30oC, com umidade relativa de 90%, tenha a 
temperatura reduzida para 20oC. Qual a quantidade de água na forma líquida que será 
formada para cada metro cúbico?

A) 9 g
B) 10 g
C) 17 g
D) 27 g



CESUPA • Simulado 2014
Boletim de Questões • Página 8     

 
15)  A corrente elétrica nas residências de Belém é uma corrente alternada com frequência de 

60Hz. Sobre esta corrente, analise as seguintes afirmativas:
 
I – O fluxo de corrente muda de sentido periodicamente, fazendo 60 ciclos completos em cada 

segundo.
II – Apesar de a corrente fluir sempre no mesmo sentido, a intensidade varia periodicamente, 

atingindo um máximo e um mínimo em cada ciclo de 60 segundos.
III – A corrente é formada pelo fluxo da carga de 60 elétrons por segundo.
IV – O tempo total para a corrente completar um ciclo inteiro sem se repetir é de 1/60 segundos.

 Estão corretas apenas as afirmativas

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

16)  A Lei da Indução de Faraday diz que uma força eletromotriz é induzida em uma espira se 
existir um fluxo de campo magnético variável através da área desta espira. Esse princípio 
rege o funcionamento de diversos equipamentos como detectores de metais e sensores de 
radares de trânsito. Suponha que um campo magnético variável atravesse perpendicularmente 
a área de uma espira de acordo com a figura abaixo. Se a área da espira vale 1,5 m2 e o 
campo varia de 5x10-3 Tesla em 0,1 segundo, qual o módulo da força eletromotriz induzida 
na espira?  

A)  75 mV
B)  35 mV
C)  3 mV
D)  50 mV

17)  A temperatura em uma sala é inicialmente 30oC. Um aparelho de ar condicionado resfria 
80 litros de ar por minuto, até 20oC. Qual a quantidade de calor transferida em meia hora, 
admitindo que um litro de ar tem massa de 1,2 g e que o calor específico do ar vale 0,2 
cal/goC.

A)  2.100 cal
B)  5.760 cal
C)  4.250 cal
D)  1.240 cal   
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18)  Uma balança de mola (também chamada de dinamômetro nos laboratórios de física) é 
formada por uma mola à qual é fixada uma escala que relaciona o peso às alterações no 
comprimento da mola, conforme mostra a figura:

 O instrumento deve ser usado de modo que a mola permaneça dentro do limite de validade 
da Lei de Hooke. Então, se medirmos o comprimento da mola sustentando vários pesos 
diferentes, e construirmos o gráfico do comprimento em função do peso, observaremos qual 
dos gráficos?
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BIOLOGIA

19)  O câncer é causado por uma alteração genética, porém não significa, necessariamente, que 
ele seja hereditário. Na maioria das vezes, o câncer é consequência de alterações genéticas 
adquiridas pelo paciente, devido a exposição a elementos químicos que causam a doença, 
como pode ser sugerido para alguns casos de câncer de estômago. 

(http://tipos-de-cancer.info - adaptado).

 Essas alterações genéticas adquiridas que ficam restritas ao indivíduo que as sofreu, como 
no caso de alguns tipos de câncer de estômago, são chamadas de mutações

A)  germinativas.
B)  gênicas.
C)  cromossômicas.
D)  somáticas.

20)  

 Em Engenharia Genética, a obtenção de fragmentos de DNA serve para criar, in vitro, novas 
moléculas, recortando e colando vários pedaços de informações. A quebra da molécula de 
DNA ocorre em pontos específicos por meio da ação de enzimas, separando o DNA em 
pedaços menores para facilitar a manipulação. As enzimas que “cortam os cromossomos”, 
com esta finalidade, são chamadas de:

A)  Endonucleases de restrição.
B)  Desoxirribonuclease.
C)  Polimerases.
D)  Ribonucleases.
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21)  Gêmeos são indivíduos frutos da mesma gestação, nascidos no mesmo parto, ou seja, 

da mesma mãe. Podem ser classificados em dois tipos: (1) Monozigóticos, idênticos ou 
univitelinos – originam-se a partir da fertilização de uma única célula-ovo, sendo, portanto, 
geneticamente iguais. (2) Dizigóticos, fraternos ou bivitelinos – originam-se a partir da 
fertilização de células-ovo diferentes e, por isso, são geneticamente diferentes. Os gêmeos 
monozigóticos podem ser formados por divisão do blastocisto, do disco embrionário ou no 
estágio de mórula.

 A formação de gêmeos monozigóticos em que a divisão ocorreu no estágio de mórula, 
resulta em gêmeos com:

A)  Âmnions separados e placentas e córions unidos ou não.
B)  Âmnions separados e placentas e córions unidos.
C)  Âmnions, córions e placentas separados.
D)  Âmnions, córions e placentas unidos. 

22)  O uso de fitoterápicos como forma de terapia medicinal cresceu nos últimos anos. Na 
Amazônia, há uma diversidade de plantas que poderiam fornecer matéria-prima para este 
mercado promissor.

 Analise as afirmativas abaixo sobre a utilização de plantas na produção de fitoterápicos na 
Amazônia.

I. A fragmentação de habitat contribui para a perda da diversidade de plantas e, desse modo, 
impossibilita a descoberta de novas substâncias químicas para a produção de fitoterápicos.

II. A utilização de plantas, mesmo que de forma sustentável, como matéria-prima para a 
produção de fitoterápicos é um problema que inviabiliza a manutenção dos ecossistemas.

III. A exploração sustentável de plantas com potencial econômico pode subsidiar a formulação 
de políticas de conservação dos remanescentes florestais.

IV. O uso sustentável da biodiversidade na produção de fitoterápicos representa uma solução 
eficiente tanto em termos ecológicos, como também econômicos e sociais.

 Estão corretas:
A) I, II, III.
B) I, III, IV.
C) II, III.
D) I, II, III, IV.

23)  Pesquisadores do Instituto Evandro Chagas - IEC foram surpreendidos com a informação 
do Ministério da Saúde - MS determinando que o IEC, no Pará, será o responsável pelo 
diagnóstico do vírus Ebola no Brasil, em casos suspeitos. O IEC possui um laboratório 
especializado em vírus exóticos que surgem, principalmente, na Amazônia. No diagnóstico 
do Ebola, os pesquisadores adotarão os mesmos procedimentos usados na detecção de 
doenças como a febre amarela e a dengue, porém com cuidado redobrado, já que o vírus é 
considerado de grau máximo. Entretanto, o próprio MS reconhece que o risco de transmissão 
do Ebola no Brasil é baixo.        (g1.globo.com/bom-dia-brasil - adaptado).

 A transmissão do Ebola pode ocorrer por:

A)  atividade transmissora de mosquitos contaminados.
B)  arranhadura, mordida ou lambida de animal doente.
C)  contato com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infectados.
D)  inalação de bacilos eliminados por pessoas ou animais doentes.
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24)   As ins t i tuições que 
ofertam cursos na área 
odontológica precisam de 
dentes humanos para a 
realização de atividades de 
ensino e de pesquisa. Diante 
deste quadro, o CESUPA, 
por meio de um trabalho 
de conclusão de curso de 
graduação em Odontologia, 
criou o primeiro Banco de 
Dentes Humanos do Estado 
do Pará, com recursos da 
Fundação Nacional

 de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP). A finalidade do banco 
de dentes do CESUPA é fornecer material para o ensino e a pesquisa, evitando-se, desse 
modo, o comércio ilegal desses órgãos (www.orm.com.br/amazoniajornal - adaptado). Nas 
atividades de ensino do Curso de Odontologia, o banco de dentes fornece material, por 
exemplo, para o estudo da anatomia dental, como representado na figura abaixo.

 Observe a figura e correlacione as estruturas que constituem o dente humano (1 a 7) com 
a coluna da direita. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

         (__) Coroa.
         (__) Cemento.
         (__) Esmalte.
         (__) Polpa.
         (__) Canal Radicular.
         (__) Dentina.
         (__) Raiz.
 

A)  (1); (4); (3); (7); (2); (5); (6).
B)  (1); (6); (3); (7); (2); (5); (4).
C)  (3); (6); (1); (5); (7); (4); (2).
D)  (1); (6); (3); (5); (7); (4); (2).
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QUÍMICA

 No sentido de aumentar a compreensão do mundo físico (cotidiano) e procurando integrar 
as ideias químicas às de outras áreas (interdisciplinaridade), entende-se que o conhecimento 
deve ser apresentado de forma integrada. Por exemplo, assuntos relativos ao sangue humano, 
na maioria das vezes, são tratados sob o ponto de vista biológico, porém, sob o ponto de 
vista químico, insere-se nos sistemas em equilíbrio.

 As questões 25 e 26 a seguir objetivam mostrar esta interdisciplinaridade, presente em cursos 
da área de Ciências Ambientais, Biológicas e da Saúde, oferecidos pelo CESUPA.

25)  O monóxido de carbono, CO, é um gás poluente, inodoro, incolor e insípido, produzido 
tanto por processos naturais (queimadas, erupções vulcânicas), quanto por processos 
antropogênicos (combustão incompleta de combustíveis fósseis).

 Quando originado das emanações dos veículos automotores possui grande importância 
ambiental, visto que grande parte do CO existente no ambiente é oriundo desta fonte.

 O CO, quando aspirado ao nível do alvéolo pulmonar, combina-se fortemente e 
reversivelmente ao ferro da hemoglobina do sangue, formando carboxiemoglobina, o que 
provoca a diminuição de transporte de oxigênio do sangue. Exposições a altas concentrações 
de CO têm maior probabilidade de resultar em toxicidade severa.

 Na atmosfera, a 25oC, o CO se encontra em equilíbrio com o CO2 e o O2, de acordo com 
a equação química abaixo,

     CO(g) + ½ O2(g)            CO2(g)

 Se a pressão parcial do O2(g) é igual a 0,2 atm e a pressão parcial do CO2(g) é igual   a  
3x10-4 atm, determine a pressão parcial do CO(g) no equilíbrio, e avalie, com base nas 
informações contidas no enunciado da questão, se o valor encontrado pode ser considerado 
ou não preocupante.

     Dados: K = 1,14x1045

       Considere; (0,2)1/2 = 0,45

A) 9,7x10-63. Preocupante.
B) 8,8x10-57. Não preocupante.
C) 5,8x10-49. Não preocupante.
D) 1,3x10-27. Preocupante.
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26)  A glicose, também chamada de açúcar do sangue, é um monossacarídeo de extrema 
importância para a vida. É a principal fonte de energia para o cérebro, os músculos e os 
tecidos, necessária para todas as funções do corpo. Soluções de glicose são utilizadas em 
injeções intravenosas, pois, dependendo de sua concentração, apresentam pressão osmótica 
próxima à do sangue.

 Considerando comportamento ideal, a pressão osmótica, expressa em bar, de uma solução 
aquosa de glicose (C6H12O6), um não eletrólito não volátil, a 10,2oC, que contém 0,09 g de 
soluto em 0,9 cm3 de solução, será de, aproximadamente,

    Dados:  R = 0,08314 L.bar/mol.K
       Massas molares: H = 1,  C = 12,  O = 16

A)  2,8
B)  5,4
C)  8,0
D)  13,0

27)  O tetraborato de sódio (Na2B4O7) é um composto que pode ser sintetizado aquecendo-se 
o ácido bórico com metaborato de sódio, de acordo com a equação química abaixo, não 
balanceada. Apresenta diversas aplicações industriais, dentre as quais seu emprego na 
fabricação de vidros resistentes a elevadas temperaturas. Partindo-se de 10 toneladas de 
metaborato de sódio com pureza de 80%, e considerando-se que o rendimento da reação 
é de 75%, a massa de tetraborato de sódio obtida, expressa em toneladas, a ser empregada 
na fabricação de vidros resistentes será de, aproximadamente,

    H3BO3 + NaBO2              >  Na2B4O7 + H2O

  Dados:  Massas molares (g/mol): B = 11,  O = 16,  Na = 23

A)  12
B)  9
C)  5
D)  2

28)  O clorometano (cloreto de metila) é um composto que apresenta diversas aplicações na 
indústria química, sendo a mais importante sua utilização como intermediário na produção 
de polímeros de silicone. É obtido por meio da reação de halogenação do metano (CH4), 
que é uma reação classificada como sendo de,

A)  substituição via radicais livres.
B)  adição via radicais livres.
C)  eliminação via radicais livres.
D)  eliminação iônica.
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29)  Uma célula a combustível é um conversor eletroquímico de energia, de operação contínua, 
no qual a energia química de um combustível é transformada diretamente em energia elétrica. 
Para seu funcionamento ininterrupto, a célula precisa ser continuamente alimentada com os 
gases hidrogênio e oxigênio. Um tipo de célula a combustível é a de hidrogênio, mostrada 
abaixo. As semi-reações que ocorrem nos eletrodos são as seguintes:

       2H2(g)          >   4H+(aq) + 4e- 
    O2(g) + 4H+(aq) + 4e-         >   2H2O(g)

         Célula a combustível

 Assinale, dentre as opções abaixo, a que contém a afirmação correta a respeito do 
funcionamento de uma célula a combustível do tipo apresentado acima.

  Dados: Massas molares (g/mol): H = 1;  O = 16

A) O hidrogênio sofre redução e o oxigênio oxidação.
B) Há transferência de elétrons do O2 para o H2.
C) Como na célula ocorre uma reação espontânea, a ddp da mesma terá valor negativo.
D) A proporção em massa entre os gases H2 e O2 na célula é de 1/8.

30)  As amidas são compostos utilizados industrialmente como intermediários em sínteses de 
novos produtos, como por exemplo, na preparação de medicamentos e outros derivados. 
A reação de desidratação de amidas com P2O5, sob aquecimento, é um método utilizado 
para a obtenção de,

A)  aminas.
B)  cetonas.
C)  nitrilas.
D)  ácidos carboxílicos.
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HISTÓRIA

31)  Antes da Revolução Francesa de 1789 a justiça régia era regulada pelas diferentes classes 
sociais e se concentrava nas mãos do rei e de seus emissários. Esse antigo modo de 
estabelecer normas jurídicas e de organizar a política social na França pré-revolucionária 
se caracterizava por estabelecer

A) leis e ordens diferenciadas para ricos e pobres, de acordo com as classes sociais. Também 
era marcado pela centralização política nas mãos dos ministros do rei (política mercantilista);

B) ordenações régias que estipulavam regras diferentes para cada Estado francês (nobreza, clero 
e terceiro Estado). Também se fundava no absolutismo régio, altamente centralizador.

C) leis e regras nas divisões de poderes consagradas: Legislativo, Executivo, e Judiciário, contudo 
os três poderes se concentravam em um só (o Moderador) que permanecia nas mãos do rei 
absolutista e de sua  justiça.

D) alvarás e ordens do rei que se regulavam por sua única vontade (monarquia constitucional 
absolutista de direito divino). Também o Estado era governado pelo grau de nobreza e de 
dinheiro de cada súdito. 

32)  A respeito da importância dos rios amazônicos no comércio da borracha no final do século 
XIX e início do XX, cabe ressaltar que 

A) os Regatões foram o principal meio de comunicação com as cidades, contribuindo para 
que a produção do látex fosse escoada com mais rapidez para os centros comerciais.

B) os extratores do látex ludibriavam de todos os modos os patrões como forma de adquirir 
espaço no rendoso comércio da borracha e, deste modo, conseguir crédito com as casas 
aviadoras sediadas em Manaus.

C) ocorreu a formação de uma imensa frota fluvial que colocava  Belém e Manaus em contato 
com as grandes capitais da Europa e da América do Norte, concorrendo para a modernização 
em seus núcleos urbanos.

D) a economia da borracha transformou a região numa nova fronteira política e econômica, 
sobretudo após a modernização das embarcações que singravam os rios da Amazônia 
distribuindo produtos entre as populações indígenas.

33)  Na Idade Média a natureza era carregada de símbolos, como a pedra sardônica vermelha 
que significava o sangue que Cristo derramou na Cruz pela humanidade. Nesse sentido é 
correto afirmar que  o(s)

A) simbolismo medieval teve uma aplicação vasta na liturgia cristã, tanto que muitos elementos 
da natureza foram apropriados como o cacho de uvas que também simbolizava o sangue 
de Cristo.

B)  minerais, os vegetais e os animais eram todos simbólicos, embora a Igreja, por não considerá-
los sagrados, tenha proibido em seus atos litúrgicos quaisquer referências ao mundo da 
natureza.

C) mundo animal era considerado para a Igreja o universo do mal, sobretudo o cão, e, por isso, 
era proibida qualquer representação na arquitetura religiosa, que deveria traduzir a imagem 
da perfeição.

D) pensamento medieval considerava os amuletos, os filtros e as fórmulas mágicas como a 
representação do sagrado, enquanto as relíquias e os sacramentos  eram combatidos pelos 
doutos da Igreja.
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34)  1914-2014 - Cem anos do primeiro conflito mundial. Alguns países envolvidos na guerra 
lembraram os seus mortos, como a Grã-Bretanha. A alteração da ordem institucional vigente 
desde o longo período do século XIX teve desdobramentos no Brasil, como a (o):

A) divisão do mundo americano em dois blocos: os que apoiaram e os que condenaram o 
conflito, sendo que o Brasil, por ter participado ativamente com tropas em campos de guerra 
na Alemanha, tornou-se o líder sul-americano.

B) desestabilização da sociedade brasileira com a emergência do comunismo liderado por Carlos 
Prestes, aliado do governo cubano de Fidel Castro, constituindo-se em uma preocupação 
para a elite brasileira que possuía uma “alma” europeia.

C) fortalecimento da moeda nacional que se tornou o principal fator do desenvolvimento 
da indústria brasileira, sobretudo de produtos sofisticados e de alta tecnologia, como as 
máquinas que eram usadas no campo e na produção de eletrônicos.

D)  isolamento do Brasil e de parte da América Latina em decorrência do fechamento do 
Atlântico pelos submarinos alemães, isolando o país dos principais parceiros comerciais, 
fornecedores de bens industriais que não poderiam ser substituídos por produção doméstica.

35)  Nos últimos anos o termo histórico “Guerra Fria” vem sendo revisto. Em 1994 o pesquisador 
Fred Halliday afirmava que “um dos paradoxos das Relações Internacionais e” que servia 
para “legitimar” o mundo que se formou depois da Segunda Guerra Mundial (1945) foi a 
eclosão do conceito Guerra Fria como algo imutável. Ela significava um tempo em que nada 
mudava, um tempo realista onde a guerra não eclodia. Hoje se sabe que não é bem assim. 
A partir do conceito de Guerra Fria, sua política internacional pode ser caracterizada como 
o momento entre 1945 e 1989 em que:

A) EUA e Rússia empreenderam uma ampla corrida armamentista que, até o presente momento, 
ainda não se converteu em uma guerra mundial. Contudo, como esses armamentos nunca 
foram desfeitos, a guerra continua “fria” e só “esquenta” quando os ambientalistas fazem 
protestos anti-nucleares.

B) EUA e URSS mobilizaram tropas e armas em diversas partes do mundo, participando 
indiretamente de conflitos como os da Coreia e o do Vietnã. Contudo, a Guerra parecia 
“fria” por não existir um conflito direto entre as duas maiores potências mundiais.  

C) EUA e URSS mantiveram relações diplomáticas, mas de forma unilateral cada potência 
armou e lutou contra a outra utilizando de guerras civis e religiosas em diversos países como 
a China e a África do Sul, apesar da presença de líderes pacifistas.

D) EUA e URSS mantiveram seu poderio bélico internacional e ameaçaram utilizá-lo em diversas 
crises internacionais, como na questão da Palestina contra Israel, questão do Iraque e Irã, 
bem como nas guerras da Coréia e de Cuba. Contudo, como não utilizaram esse poderio 
bélico, a guerra continuou “fria”.
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36)  Observe a caricatura abaixo sobre Getúlio Vargas e responda à questão proposta.

 Chico Caruso. Vargas. Site Educador Brasil Escola. http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/
uma-revisao-sobre-era-vargas.htm Acessado em 01/08/2014

 Na charge apresentada, Caruso diferencia Getúlio Vargas em cada um de seus principais 
momentos ou fases históricas. Elas seriam, respectivamente, da esquerda para a direita da 
charge:

 
A) Vargas tenentista e revolucionário de 1930, Vargas constitucionalista de 1934-37, Vargas 

carregando a autoritária constituição polaca do Estado Novo de 1937-45, Vargas em seu 
retiro no Rio Grande do Sul e Vargas já idoso em seu retorno e suicídio em 1954.

B) Vargas coronel de 1930, Vargas presidente eleito de 1945, Vargas primeiro ministro de seu 
Estado Novo de 1945-1950, Vargas como governador do Rio Grande do Sul de 1950-52, 
Vargas aposentado em 1954.

C) Vargas revolucionário e sargento em 1930, Vargas presidente eleito de 1935, Vargas 
presidente eleito do Estado Novo (1937-1945), Vargas aposentado e envelhecendo no Rio 
Grande do Sul e no Rio de Janeiro onde se suicidou em 1954. 

D) Vargas como militar revolucionário de 1930, Vargas com faixa presidencial de 1931 até 
1937, Vargas como líder do Estado Novo (1937-1943), Vargas como governador Gaúcho 
(1945-1950), Vargas como um velho presidente eleito até 1954.
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GEOGRAFIA

37)  RMB – características e especificidade demográfica 

 A Região Metropolitana de Belém (RMB), criada pela Lei Complementar Federal em 1973, 
alterada em 1995, 2010 e 2011, é uma conurbação com 2.275.032 habitantes segundo a 
estimativa populacional de 2010 do IBGE.  

 A análise da tabela permite afirmar que:

A)  Em 2010 a RMB, sozinha, concentrava 55% da população de todo o estado do Pará. 
Praticamente duplicou o numero de habitantes entre 1970 e 2010, apesar das mudanças 
nos limites político – administrativos.

B)  Também conhecida como Grande Belém, a RMB, em 2010 era a 10ª área metropolitana 
mais populosa do Brasil, mais expressiva em número de municípios além de representar 
por seus limites a cidade mais populosa da Região Norte.

C)  O município de Castanhal, recém integrante da RMB, apresenta uma população de 173.149 
habitantes, sendo, portanto, o segundo município em número de habitantes da região 
metropolitana de Belém.

D)  Dentre as características demográficas da região metropolitana de Belém e o alto grau 
de urbanização, a maioria dos municípios integrantes da RMB apresenta concentração 
populacional urbana muito superior à população rural.
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38)  A Amazônia: biodiversidade e  conservação ambiental

 Desde a década de 1970, um dos fenômenos mais expressivos atinentes à conservação e à 
preservação ambiental na Amazônia Legal destaca a criação de unidades de conservação 
ambiental.  Sobre esse processo  expressivo de ampliação do número de unidades, assim 
como a sua abrangência espacial observada no mapa a seguir, é correto afirmar:

  

Fonte: http://www.ecodebate.com.br/2011/04/25/estudo-mostra-que-areas-protegidas-da-amazonia-tem-falhas-
na-gestao-e-pressao-por-desmatamento/

A)  Na década de 1960, inicia-se, embora de forma tímida, a criação de UCs, totalizando 8.820 
km2 de área . Na década de 1970, a soma de UCs passou a ser 28.087 km2. Até o final de 
1984, essas áreas perfaziam cerca de 124.000 km2, a grande maioria (90%) sob jurisdição 
estadual. 

B)  Em 2010 havia, na Amazônia Legal, 307 Unidades de Conservação, totalizando 1.174.258 
km2, o que corresponde a 23,5% desse território. Desse total, 196 eram de Uso Sustentável 
e 111 de Proteção Integral, administradas tanto pelo governo federal (132) como pelos 
governos estaduais   (175). 

C)  Em 2010, as Unidades Federais contabilizavam 610.510 km2, sendo 314.036 km2 de 
Proteção Integral e 296.474 km2 de Uso Sustentável. As Unidades Estaduais somavam 
63.748 km2: 29.952 km2 de Proteção Integral e 33.796 km2 de Uso Sustentável.

D)  Na década de 1960, foram criadas UCs, totalizando 8.820 km2 de área . Na década de 
1970, a soma de UCs passou a ser 28.087 km2. Até o final de 1984, essas áreas perfaziam 
apenas 124.000 km2. Esse ritmo de criação de unidades de conservação deve-se à política 
prioritária de expansão de atividades de preservação ambiental, na época, na região. 
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39)  Estado do Pará: maior potencial hidrelétrico nacional!

 O mapa a seguir demonstra a projeção espacial da construção de usinas hidrelétricas na 
Amazônia. Sobre a expansão do aproveitamento hidrelétrico regional, é correto afirmar:

        

A)  A produção de energia hidrelétrica é, sobretudo, uma questão regional, porque os grandes 
projetos hidrelétricos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) estão localizados 
na Amazônia brasileira. Enquanto se propõem megaprojetos para a geração de energia, 
configura-se o auge do paradoxo entre a abundância de água e a inacessibilidade social: a 
água é utilizada especialmente para a produção de energia a ser transportada para outras 
regiões do país, enquanto a população não tem acesso à água potável.

B)  A construção de hidrelétricas na região, como se sabe, é intensamente polemizada. Na 
Amazônia está prevista a construção de, pelo menos, vinte usinas hidrelétricas. As usinas 
do rio Tapajós, em número de quatro, afetarão pequenas unidades de conservação, 
compensando-se sua redução com a ampliação de parques. Para as terras indígenas 
afetadas, propõe-se compensação financeira pela produção de energia, pagando-se 6,75% 
do montante arrecadado, a serem alocados em um fundo destinado a aplicações no 
desenvolvimento dessas áreas.

C)  De acordo com a ELETROBRÁS, o potencial hidrelétrico em operação atualmente, cerca 
de 29.100 MW, é "apenas" 37% do potencial hidrelétrico total estimado em 260.100 GW. 
Dois terços (63,7%) desse potencial está localizado na região amazônica, especialmente no 
Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós. O potencial hidrelétrico da região Norte de 111.396 
MW - quase a metade do potencial do Brasil -, mas apenas 8,9% são explorados.

D)  Na Bacia do Amazonas, seu potencial hidrelétrico está concentrado em algumas sub-
bacias, especialmente a sub-bacia do Rio Xingu (12,7% do potencial inventariado no país). 
Na bacia do Tocantins, destaca-se a sub-bacia do Rio Itacaiúnas, com 6,1% do potencial 
inventariado no país. Considerando apenas o Estado do Amazonas, o potencial hidrelétrico 
corresponde a 38 200 MW.
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40)  Mudanças climáticas 

 As mudanças climáticas globais representam um dos fenômenos mais representativos do 
mundo atual. Um dos aspectos mais relevantes dessas mudanças é o aquecimento global. 
Este pode ser compreendido como o aumento da temperatura média dos oceanos e da 
camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode estar associada a causas naturais e/
ou atividades humanas. 

 Sobre as consequências das mudanças climáticas, é correto afirmar:

A)  As consequências do aquecimento global já podem ser sentidas em diferentes partes do 
planeta. O aumento da temperatura média da Terra, observado por pesquisadores, tem 
reduzido o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o 
aparecimento de ilhas, formações rochosas e praias.

B)  As mudanças climáticas alteram o ritmo de oscilações de temperaturas. Há previsão de uma 
diminuição da frequência de eventos extremos climáticos (tempestades tropicais, inundações, 
ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis) com graves consequências para 
ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas.

C)  São várias as consequências do aquecimento global e algumas delas já podem ser sentidas 
em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da temperatura 
média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, 
podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas.

D)  O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas, 
responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza de 
que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado por alterações naturais dos 
comportamentos climáticas chamados de variabilidades climáticas .

41)  O BRICS

 A globalização das relações econômicas tem proporcionado a integração e a interdependência 
entre os países e intensificado o comércio à escala global. Nesse contexto, geopolítica e 
economicamente, os países têm buscado a construção de políticas de inserção mais ativa e 
diferenciada na economia mundial. Atualmente destaca-se o BRICS, representado no mapa 
a seguir pelos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sobre o BRICS, é correto afirmar:
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A)  BRICS é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacaram 
no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias em desenvolvimento. O 
acrônimo foi cunhado e usado pelo economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa em economia 
global do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001.

B)  A sigla BRICS dá nome a um grupo formado, um bloco econômico constituído por países de 
economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A importância do grupo 
ultrapassou a área econômica e a presença desses quatro países tornou-se indispensável em 
discussões (geo)políticas e econômicas em escala global.

C)  Ao contrário do que algumas pessoas pensam, estes países não compõem um bloco econômico, 
apenas compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento e 
situações econômicas parecidas. Em Dezembro de 2010, o termo BRICS foi criado pelo 
economista inglês Paul Smith para designar países com características semelhantes.

D)  O processo de desenvolvimento econômico do BRICS é crescente, e já vem influenciando 
algumas decisões mundiais, como na reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
e a Organização  do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Além disso, muito mais do que 
possibilidades de crescimento, o BRICS é visto como um grupo com potencial para "mudar 
o mundo", seja pelas ameaças ou seja pelas oportunidades que representam do ponto de 
vista econômico, social e político.

42)  Mortalidade infantil do Brasil

 O gráfico a seguir representa  a evolução da taxa de mortalidade infantil no Brasil entre 
2000 e 2010 segundo as regiões brasileiras. A análise do gráfico permite afirmar que:
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A)  Apesar dos avanços nas políticas públicas ligadas à natalidade e mortalidade no Brasil, e 
seus rebatimentos positivos em reduzir a mortalidade infantil, observam-se nas regiões mais 
populosas, como no sudeste e sul do país índices mais elevados que nas demais regiões. 

B)  No Brasil, as taxas de mortalidade infantil diminuíram muito nas duas últimas décadas. No 
entanto, o índice continua muito elevado, cerca de 15,6 mortes/ mil nascimentos, e a sua 
distribuição é irregular no território. No norte e nordeste ainda temos taxas mais elevadas 
que a nacional.

C)  O elevado índice de mortalidade infantil no mundo e no Brasil é proveniente de dois 
problemas e/ou causas, o rendimento familiar que afeta diretamente a quantidade e a 
qualidade da alimentação, e também as condições médico-sanitárias, como falta de esgoto, 
água tratada e condição de moradia. Os índices sofrem variações de acordo com a renda, o 
que podemos observar no gráfico, em que regiões como o nordeste e sul as taxas são mais 
reduzidas.

D)  Apesar da redução da taxa de mortalidade, o Brasil está distante de atingir a média estipulada 
para as Metas de Desenvolvimento do Milênio, desenvolvidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). 15,6% de mortes por mil habitantes ainda é baixa, se comparada a países 
subdesenvolvidos.
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LITERATURA

Leia os textos para responder a questão 43.

Disponível: https://www.facebook.com/CesupaOnline

Caminho
     Tenho sonhos cruéis; n'alma doente 
     Sinto um vago receio prematuro. 
     Vou a medo na aresta do futuro, 
     Embebido em saudades do presente... 
   Pessanha C. Clepsidra. Disponível: http://www.citador.pt/poemas/caminho-camilo-pessanha

43)  O futuro é um tema sempre presente na vida das pessoas. Os dois textos, embora abordando 
o mesmo tema, o fazem de forma adversa. Enquanto a propaganda em seu slogan imprime 
certeza na escolha do caminho a seguir, visando a um futuro promissor; o eu lírico dos 
versos de Camilo Pessanha 

A)  opta por um caminho tortuoso, cheio de arestas, mas real, como atestam as descrições 
presentes na estrofe. 

B)  revela medo em relação ao futuro, por saber ser este incerto, enquanto o presente, apesar 
da dor, é mais seguro. 

C)  afasta a dor agarrando-se ao presente, pois sabe que sem ela todas as ambições humanas 
são possíveis. 

D)  anseia pelo futuro, abandonando a saudade, em sua viagem por um caminho cheio de arestas.
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44)  No século XIX, o casamento representava para a mulher o único caminho possível a garantir-
lhe ascensão social e libertá-la do convívio familiar frequentemente austero e repressor. No 
conto "No moinho" de Eça de Queirós, a protagonista Maria da Piedade segue o mesmo 
caminho das mulheres de sua época, como atesta o trecho:

A)  E quando João Coutinho pediu Maria em casamento, apesar de doente já, ela aceitou, sem 
hesitação, quase com reconhecimento, para salvar o casebre da penhora, não ouvir mais 
os gritos da mãe, que a faziam tremer, rezar, em cima no seu quarto, onde a chuva entrava 
pelo telhado. Não amava o marido, decerto.

B)  Mesmo em solteira, em casa dos pais, a sua existência fora triste. A mãe era uma criatura 
desagradável e azeda; o pai, que se empenhara pelas tavernas e pelas batotas, já velho, 
sempre bêbedo, os dias que aparecia em casa passava-os à lareira, num silêncio sombrio, 
cachimbando e escarrando para as cinzas. 

C)  O Coutinho, por morte do pai, ficara rico; e ela, acostumada por fim àquele marido rabugento, 
que passava o dia arrastando-se sombriamente da sala para a alcova, ter-se-ia resignado, 
na sua natureza de enfermeira e de consoladora, se os filhos ao menos tivessem nascido 
sãos e robustos.

D)  O marido, mais velho que ela, era um inválido, sempre de cama, inutilizado por uma doença 
de espinha; havia anos que não descia à rua; avistavam-no às vezes também à janela, murcho 
e trôpego, agarrado à bengala, encolhido no robe-de-chambre, com uma face macilenta, a 
barba desleixada e com um barretinho de seda enterrado melancolicamente até ao cachaço.

Leia o texto para responder a questão 45.

As crenças indígenas e os relatos de Hans Staden, um alemão que em 1554 foi aprisionado pelos 
Tupinambás e a partir daí viveu uma aventura que ilustrou a história dessa tribo, nos mostram que 
para os índios, se alimentarem de carne humana era puramente seguir um ritual. Se comessem carne 
de um homem forte e corajoso eles ficavam assim também (até mesmo se fosse vontade do morto), 
assim evitavam a carne de pessoas covardes e fracas. Isso ocorria somente após uma guerra.

                                                          Disponível em: http://indios-brasileiros.info/mos/view/As_tribos_canibais

45)  O ritual de sacrifício relatado no texto fez parte da cultura de algumas tribos indígenas do 
Brasil. O poema I Juca Pirama escrito por Gonçalves Dias, representante do Romantismo 
brasileiro, já fazia referência a essa prática em seus versos. Um exemplo é o canto V, em 
que o chefe dos Timbiras resolve libertar o prisioneiro Tupi, que seria morto e degustado 
pelos inimigos, por julgá-lo covarde. Ilustram esse exemplo os versos: 

A)  Soltai-o! - diz o chefe. Pasma a turba; 
 Os guerreiros murmuram: mal ouviram, 
 Nem pode nunca um chefe dar tal ordem! 
B)  Timbira, diz o índio enternecido, 
 Solto apenas dos nós que o seguravam: 
 És um guerreiro ilustre, um grande chefe,
C)  - Ora não partirei; quero provar-te 
 Que um filho dos Tupis vive com honra, 
 E com honra maior, se acaso o vencem, 
 Da morte o passo glorioso afronta.
D)  - Mentiste, que um Tupi não chora nunca, 
 E tu choraste!... parte; não queremos 
 Com carne vil enfraquecer os fortes.
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Leia o texto para responder a questão 46.

Disponível em: https://www.google.com.br

46)  A charge, pela crítica à política praticada no país, assemelha-se à poética satírica de 
Gregório de Matos Guerra, representante do estilo Barroco no Brasil. A ideia contida na 
fala do personagem que presta informação ao desconhecido pode ser traduzida nos versos

A)  Estupendas usuras nos mercados,
 Todos os que não furtam muito pobres:
 E eis aqui a cidade da Bahia.
B)  Não é fácil viver entre os insanos,
 Erra quem presumir que sabe tudo,
 Se o atalho não soube dos seus danos.
C)  Que falta nesta cidade?...Verdade.
 Que mais por sua desonra?...Honra.
 Falta mais que se lhe ponha?...Vergonha.
D)  A cada canto um grande conselheiro,
 Que nos quer governar cabana e vinha;
 Não sabem governar sua cozinha,
 E podem governar o mundo inteiro.
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INGLÊS

 READ THE TEXT BELOW, THEN ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS.

Acai Berries Proven to Protect Heart Health

 Acai berries have long been used in traditional medicine by 
Amazonian tribesmen for centuries, and now scientific research 
has validated the health benefits of the powerful superberry. New 
research has found that Acai Berry extracts have a cardio-protective 
effect.

 The study conducted by leading researchers at the Federal Uni-
versity in Rio de Janeiro looked into the physiological benefits of 
Acai berry extracts on heart health. Experiments were conducted 
on rats as a model organism for human cardiovascular health as 
the physiology is remarkable similar between the species. The 
conclusions of the study established that Acai berries protected 
the cardiovascular system and improved recovery following 
heart attacks. The research has also shown that Acai berry extract 
supplementation can help to improve systolic blood pressure. The 
mechanisms by which Acai berries have this effect is through its 
potent anti-oxidant and anti-inflammatory properties.

 “Previous scientific studies have established that Acai berry extracts helped to reduce serum 
cholesterol levels in subjects with a hypercholesterolemic diet”, says Vitamin Planets Senior 
Nutritionist, David Abersythe. Vitamin Planet supply a concentrated, high purity Acai berry 
extract, called AcaiPure. Each capsule provides a high dose of 2000mg pure Acai berry that 
has been extract from premium grade Acai berries to support cardiovascular supplements. 
It is available to purchase online at http://www.vitaminplanet.co.uk.

(Adapted from: http://www.prweb.com/releases/2014/07/prweb12055716.htm)

 Glossary 
 Research: pesquisa
 Systolic: pressão sanguínea dentro da artéria
 Remarkable: espetacular

47)  According to the research conducted at the Federal University of Rio de Janeiro, Acai berry 
extracts have proven to be

A)  a great example of an Amazonian sustainable product.
B)  supportive in helping treat heart diseases.
C)  effective in treating Amazonian tribes.
D)  an excellent nutrition supplement.

48)  In order to test Acai berry extracts, experiments were conducted on rats because

A)  their cardiovascular system is comparable to the human one.
B)  it is legal to use them in scientific research.
C)  Acai berries have remarkable effect on them.
D)  they are abundant in nature.
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49)  Acai berry extracts can help to improve systolic blood pressure due to their

A)  ability to combat unstable molecules known as free radicals.
B)  ancient use by the Amazonian tribes through the centuries.
C)  potent anti-oxidant and anti-inflammatory properties.
D)  power to reduce growing levels of cholesterol.

50)  After reading the whole text, we can assume that its main purpose is to

A)  publish scientific findings about Acai berry.
B)  inform people about the risks of heart diseases.
C)  reinforce the beneficial qualities of Acai berry extracts.
D)  advertise AcaiPure, a product made of Acai berry extract.



CESUPA • Simulado 2014
Boletim de Questões • Página 30     

ESPANHOL
 Lee atentamente el texto y señala la única alternativa correcta a lo que se pide en las cues-

tiones 51 a 54.

 En Biología de la Conservación se lleva utilizando desde hace tiempo un concepto: 
la sexta extinción. Se trata de un término más divulgativo que científico, que se utiliza por 
ser bastante explícito y evocativo: la sexta extinción es provocada por el hombre. Según se 
explica en la revista Science, la tasa de extinción – la velocidad con la que desaparecen las 
especies – es mucho mayor que en ningún otro momento de la historia de la Tierra. Desde 
aproximadamente el año 1.500 de nuestra era, 320 especies de vertebrados terrestres han 
desaparecido.
 La respuesta que dan los investigadores a este declive es sencilla y devastadora. 
Como es el ser humano que está detrás de estas desapariciones, los autores del estudio han 
buscado un término más correcto: “defaunación del Antropoceno”. Dicho de otra manera 
sería la “desaparición de fauna en la época dominada por el hombre”.  Y si las cosas están 
mal para los vertebrados, la situación con el resto de animales – los invertebrados – es aún 
peor. Hoy en día, las poblaciones de estos organismos – mariposas, escarabajos, abejas y 
gusanos entre otros – son casi la mitad de lo que fueron. En concreto, un 45% menores.
 Los efectos de esta defaunación pueden ser realmente graves. Al desaparecer los ani-
males de mayor tamaño, los de menor tamaño aumentan mucho. En distintas partes de África 
se ha dado una extinción local casi completa de grandes mamíferos. Cuando esto ocurre, 
el paisaje va cambiando. Tanto las especies herbáceas como los matorrales van creciendo, 
lo que afecta a los suelos. El terreno queda menos compactado y más sensible a la erosión.
 También crece el número de roedores. Primero porque tienen muchos más recursos a 
su disposición, y en segundo lugar porque se generan muchos más refugios, más escondites 
donde protegerse de depredadores. Y van consumiendo cada vez más comida, lo que afecta 
al suelo y facilita la erosión, en un ciclo casi sin fin. Y los roedores suelen ser portadores de 
muchas enfermedades que acaban aquejando a las personas. 
 Pero no todo son malas noticias. En el mismo artículo se plantea que muchas espe-
cies se están recuperando. Hay esperanza, aunque tampoco hay que ser excesivamente 
optimistas. Estas medidas requieren mucho tiempo, recursos e implicación de individuos, 
instituciones y administraciones.

 Texto adaptado de https://es.noticias.yahoo.com/blogs/apuntes-naturaleza/nos-encaminamos-sexta-extin-
cion-075100812.html  Acceso el 03/08/2014.

 GLOSARIO

 ABEJA – abelha
 AQUEJAR – afligir.
 AUNQUE – ainda que.
 CAMBIAR – mudar, transformar.
 DICHO – dito. Do verbo dizer.
 ESCONDITE – esconderijo.
 GUSANO – verme.
 MATORRAL – matagal. No texto, charneca.
 PAISAJE – paisagem.
 PLANTEAR – no texto: considerar.
 QUEDAR – no texto: ficar.
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51)  El uso de la expresión en negrita  en “En Biología de la Conservación se lleva utilizando 
desde hace tiempo un concepto.” transmite la idea de:

A)  continuidad
B)  desenvolvimiento
C)  hábito
D)  rutina

52)  Siguiendo el texto y según la revista Science, al desaparecer los animales de mayor tamaño, 
los de menor tamaño aumentan mucho. Eso quiere decir que los animales menores:

A)  aumentan de tamaño.
B)  aumentan en números.
C)  dominan en África.
D)  comieron los grandes.

53)  Según el texto, los roedores:

A)  como tienen más recursos, cavan escondites para ocultar comida.
B)  afectan al suelo con la erosión en un ciclo sin fin.
C)  consumen toda la comida que encuentran.
D)  son portadores de muchas enfermedades que sufren las personas.

54)  Se puede inferir en la lectura del texto que:

A)  la revista Science solo publica malas noticias sobre la “defaunación del Antropoceno”.
B)  hay un tiempo determinado para solucionar los problemas de la extinción.
C)  todavía hay esperanza para las especies si personas e instituciones cuiden el planeta.
D)  las especies se recuperarán mejor si se implican optimismo y esperanza. 
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