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PARTE I - REDAÇÃO
Estamos lhe apresentando três temas para redação. Leia com atenção as propostas e escolha
apenas uma delas para desenvolver seu texto. 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. Seu texto deverá ter no mínimo 12 e no
máximo 30 linhas. Boa prova.
Proposta 1 - Carta
Espanha não quer modelos magras demais
A Semana de Moda de Madri vetou 20 modelos para os desfiles que começarão na
segunda-feira, 18, na capital espanhola. Motivo: elas estão magras demais. A medida tem uma
função pedagógica no campo da saúde: eles acreditam que a promoção desse visual induz jovens
a desenvolver transtornos alimentares (bulimia e anorexia). Cathy Gould, chefe da agência de
modelos Elite, condenou o veto: “Ele prejudica modelos que têm o corpo naturalmente esbelto
como o de uma gazela”. No padrão definido pela organização, não pode desfilar quem veste
manequim menor que 38. O que exclui tops como Naomi Campbel e Gisele Bündchen.
( ISTOÉ 1926 – 20/09/06)

Falta de “sustância”
Em Paris, duas modelos caíram nas passarelas durante os desfiles da coleção primaveraverão 2007. Uma baixa foi na apresentação da coleção de Vivienne Westwood, e outra nos
desfiles de Jean-Paul Gaultier. Diversos estilistas não perderam a chance de alfinetar os defensores
de modelos magérrimas: “Isso é falta de alimentação forte e de açúcar no sangue”
(ISTOÉ 1929, 11/10/06)

Parecem superficiais, mas as decisões tomadas no mundo da moda atingem o cotidiano
das pessoas comuns: ditam comportamentos, criam modelos estéticos, interferem nos hábitos,
promovem exclusão. Reflita sobre o assunto e escreva uma carta aos organizadores da Semana
de Moda de Madri, julgando acertada ou equivocada a atitude tomada por eles em relação
às modelos. Não assine sua carta.
Proposta 2 - Narração
Atrás do espesso véu
Disse adeus aos pais e, montada no camelo, partiu com a longa caravana na qual seguiam
seus bens e as grandes arcas do dote. Atravessaram desertos, atravessaram montanhas. Chegando
afinal à terra do futuro esposo, eis que ele saiu de casa e veio andando ao seu encontro.
“Este é aquele com quem viverás para sempre”, disse o chefe da caravana à mulher.
Então ela pegou a ponta do espesso véu que trazia enrolado na cabeça, e com ele cobriu o rosto,
sem que nem se vissem os olhos. Assim permaneceria dali em diante. Para que jamais soubesse o
que havia escolhido, aquele que a escolhera sem conhecê-la.
(Marina Colasanti. Contos de amor rasgados)

Pai seqüestra filha para ela não se casar
A americana Juliana Myers, 21 anos, no dia do seu casamento,queria entrar na igreja com
o pai. Acabou entrando com ele num cativeiro. Faltavam três dias para ela se casar e seu pai a
convidou para irem comprar o enxoval. Era uma cilada: Juliana foi seqüestrada por ele.
( ISTOÉ 1929, 11/10/06)

Reconstrua a história de Juliana, desde o início do relacionamento: as razões do pai, o
seqüestro, o desfecho, com a realização ou não-realização do casamento.
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Proposta 3 - Dissertação
Nossos passos sobre a Terra
Caminhar na praia oferece um misto de sensações reconfortantes. Pisar na areia macia, respirar a
brisa carregada de oxigênio e ter a certeza de que o mar vai apagar nossos passos depois. Isso tudo,
provavelmente, faz parte de uma experiência ancestral. Foi andando pela orla marítima que um pequeno
grupo de antepassados nossos aventurou-se para fora da África pela primeira vez, há cerca de 50 mil anos.
Alimentando-se de peixes, mariscos e frutos do litoral do Oceano Índico e do Mar Mediterrâneo,
eles seguiram adiante. Geração após geração, exploraram os recursos daquelas terras generosas. O grupo
inicial, de umas 150 pessoas, cresceu e se multiplicou. Hoje somos 6 bilhões de humanos. E nossa caminhada
deixa para trás rastros que o planeta não consegue mais limpar.
10 ameaças e uma esperança
1. Contaminação dos alimentos. O uso de fertilizantes e pesticidas na agricultura cresceu mais de
350% entre 1961 e 2002. São mais de 141 milhões de toneladas no mundo todo. Por enquanto, a agricultura
orgânica representa menos de 1% da produção na maioria dos países.
2. Invasões biológicas. Organismos fora de seu habitat desequilibram o meio ambiente. Os mexilhõeszebra da China, trazidos por navios, invadiram os rios e lagos das Américas, entupindo canos. Causam
bilhões de dólares em prejuízo. A proliferação de algas exóticas do mar, chamada de maré vermelha, afeta
a pesca.
3. Perda de biodiversidade. A caça e o desmatamento afetam a biodiversidade do planeta. Calcula-se
que 16.118 espécies, entre aves, mamíferos e anfíbios estejam ameaçadas de extinção.
4. Poluição do ar. Todo ano, as indústrias lançam na atmosfera cerca de 100 milhões de toneladas de
enxofre. Ele causa uma chuva ácida que afeta a agricultura e a saúde.
5. Falta de água. A erosão e o uso inadequado estão secando alguns dos principais rios do planeta,
como o Amarelo, na China, e o Colorado, , nos Estados Unidos. Em média, 18% da população mundial tem
de andar mais de 1 quilômetro a pé para buscar água.
6. Efeito estufa. Uma mistura de gases poluentes produzidos por indústrias, automóveis e queimadas
está levando a Terra a acumular mais calor do Sol. Nos próximos cem anos, a temperatura média deverá subir
entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. O derretimento das geleiras e a expansão térmica da água farão o mar subir até
25 metros.
7. Lixo. Cada pessoa produz entre 300 gramas e 1 quilo de lixo por dia. Mas alguns países contribuem
mais. Em 2003, somente os Estados Unidos geraram 236 milhões de toneladas apenas em lixo doméstico. O
índice de reciclagem ainda não é o bastante.
8. Epidemias. O aumento da temperatura do planeta e os fluxos migratórios de pessoas e animais
fazem crescer a ameaça de epidemias. Desde 2003, foram registrados 252 casos de gripe aviária, com 148
mortos. Outra preocupação é com a malária.
9. Desmatamento. Se continuar o ritmo atual, em 2090 não haverá mais matas nativas. Nos últimos 5
anos, sumiram mais de 36 milhões de hectares de florestas no mundo. O desmatamento no Norte da China é
tão intenso que agrava inundações nas cidades da região.
10. Trânsito. A produção mundial de veículos cresceu 3,2% em 2005. O total de carros de passeio
chegou a 600 milhões. Isso fora os 220 milhões de veículos comerciais. Um estudo nos EUA mostrou que os
congestionamentos custam US$ 8 bilhões em combustível desperdiçado.
Camada de ozônio. A recuperação da camada de ozônio na atmosfera é um exemplo de como os
países conseguem remediar um problema global. A emissão de gases de refrigeradores e sprays, conhecidos
como CFCs, danificou a capa de ozônio que protege a Terra dos raios solares cancerígenos. Diante do alarme
científico, em 1987, os principais países assinaram o Protocolo de Montreal, para banir gradualmente os
CFCs. Em 2003, os cientistas mediram, pela primeira vez, o início da recuperação da camada de ozônio.
A jornada humana no planeta provocou uma crise ambiental sem precedentes. Mas ela também
pode ser uma chance para darmos um novo salto evolutivo.
(Época, 16/ 10/ 06 – adaptado)

Após leitura do texto e reflexão sobre o assunto, construa uma dissertação sobre o tema
A Terra que deixaremos para nossos descendentes.
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RASCUNHO
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PARTE II - QUESTÕES OBJETIVAS
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões 01, 02 e 03
O que você mostrará de Belém?
Para a felicidade geral dos moradores de Belém (e de quem vem visitar a cidade nessa
época do ano), a capital paraense fica repleta de opções no período do Círio. Por isso,
freqüentemente, aqueles que recebem parentes, amigos ou conhecidos de fora da cidade nesse
período, costumam elaborar uma extensa programação para mostrar as várias faces da cidade
aos visitantes. Entre os locais preferidos para passeios estão as praias – como Mosqueiro e
Ajuruteua –; os bares tradicionais, como o Bar do Parque e o Bar do Gilson, além, é claro, dos
eventos culturais, como Arrastão do Pavulagem e a Festa da Chiquita, ambos na véspera do
Círio.
( O Liberal, 08/ 10/ 06 – trecho)

01) A expressão “as faces da cidade” constitui uma metáfora. As referidas faces se revelam
denotativamente no texto como
A) A própria procissão do Círio.
B) Praias, bares tradicionais e eventos culturais.
C) As opções no período do Círio.
D) Bar do Parque e Festa da Chiquita.

02) Quanto à pontuação do texto, é verdadeiro dizer-se que
I - os parênteses poderiam ser retirados, sem prejuízo gramatical ou para a compreensão.
II - o duplo travessão contém elementos que se referem ao antecedente.
III - em “... aqueles que recebem parentes, amigos ou conhecidos de fora da cidade nesse período,
costumam elaborar uma extensa programação ...”, há um problema no emprego da vírgula.
A) I e II
B) II e III
C) I e III
D) I, II e III

03) A partícula como (linhas 5 e 6) foi empregada no texto com a função de
A) registrar orações explicativas.
B) introduzir exemplos.
C) iniciar orações causais.
D) introduzir orações comparativas.
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Texto para as questões 4, 5 e 6
(...) Damázio, homem perigosíssimo – “quem dele não ouvira?”- conta-nos o narrador, foilhe “perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada”
- Vosmecê me faça a boa obra de me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado... fazme gerado... falmisgeraldo... familhas-gerado?
- Famigerado?
- Famigerado é “célebre, notório, notável”
- Pois... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana?
- Famigerado? Bem. É: importante, que merece louvor, respeito...
(Guimarães Rosa - “Famigerado” - trecho)

04) Segundo Platão e Fiorin, um expediente lingüístico para mostrar diferentes vozes bem
demarcadas no texto são o discurso direto e o discurso indireto. Num texto, as personagens
falam, conversam entre si, expõem suas idéias. A fala das personagens aparece nitidamente
separada da fala do narrador por aspas ou por dois pontos e travessão. No trecho de
“Famigerado”, é possível identificar, além das vozes dos personagens, a voz do narrador. Isso
fica evidente em
A) “quem dele não ouvira?”
B) “conta-nos o narrador”
C) “Famigerado?”
D) “perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada.”

05) Predomina no texto a função da linguagem
A) conativa
B) fática
C) metalingüística
D) emotiva

06) Sobre a linguagem do texto, só NÃO é verdadeiro afirmar-se que
A) há oposição entre os níveis tenso e distenso na fala dos personagens.
B) o texto registra exemplo de regionalismo.
C) é possível identificar características dos personagens, como nível de escolaridade e condição
social.
D) o discurso direto revela diferentes níveis de linguagem.
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MATEMÁTICA
07) A figura abaixo representa o gráfico de ganhos e perdas de um artesão, ao vender determinado
objeto por ele produzido. Com base nas informações do gráfico podemos dizer que, para
obter lucro, o número mínimo de peças que o artesão deve vender é
A)
B)
C)
D)

6
7
8
9

08) Um recipiente cúbico, sem tampa, cujas arestas medem 3 dm, contém 20 litros de água. Ao
ser colocado nesse recipiente um sólido de aço maciço, que tem a forma de uma pirâmide
reta de 3 dm de altura e de base quadrada com √ 8 dm de lado, podemos dizer que
A) um litro da água do recipiente transbordará.
B) a água atingirá a borda do recipiente, sem transbordar.
C) a água atingirá uma altura maior do recipiente, sem atingir a borda.
D) toda a água do recipiente transbordará.

09) Considerando A e B matrizes quadradas de ordem n, podemos dizer que:
A)
B)
C)
D)

det (A + B) = det A + det B
det A = - det At
(det A) . (det A-1) = 1
det (3.A) = 3. det A

10) Uma safra de arroz foi colhida de 6 vezes. Na primeira vez foram colhidos 2500 kg e em
cada uma das outras vezes colheu-se 700 kg a mais em relação à colheita anterior. O total de
toneladas de arroz colhidas nesta safra foi igual a
A)
B)
C)
D)

6
12,5
20
25,5
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11) Em uma pesquisa realizada nas turmas de convênio, de uma escola de Ensino Médio, sobre
para qual universidade prestariam exames de vestibular, foi obtido o seguinte resultado:
56 farão vestibular para a universidade A
64 farão vestibular para a universidade B
42 farão vestibular para a universidade C
38 farão vestibular para A e B
30 farão vestibular para B e C
25 farão vestibular para A e C
18 farão vestibular para A, B e C
O número de alunos dessa escola que pretendem fazer vestibular apenas para uma
universidade é
A)
B)
C)
D)

19
23
30
45

12) Sobre a reta r: x + 2y – 7 = 0 e a circunferência C: x2 + y2 + 4x – 4y + 3 = 0, podemos dizer
que:
A)
B)
C)
D)

r é exterior à C.
r passa no centro de C.
r é tangente à C.
r é secante a C, sem passar pelo seu centro.

FÍSICA
13) Um dos principais fatores que contribuem para a enorme movimentação de massa que
acontece nos furacões é a energia liberada pela condensação do vapor d’água que ascende,
verticalmente, a partir da superfície do mar, em uma região de baixa pressão atmosférica. Na
superfície, a temperatura é em torno de 27oC (300K), enquanto que nas regiões mais altas,
onde ocorre a condensação, a temperatura atinge valores mais baixos do que -70oC
(aproximadamente 200K). Podemos entender este mecanismo que alimenta o furacão como
uma máquina térmica funcionando entre essas duas temperaturas.
Ainda que a quantidade de energia na movimentação do furacão seja imensa, ela é apenas
uma fração da quantidade total de calor que circula entre as duas regiões. Uma noção da
quantidade de calor envolvida no processo pode ser apreciada pelo cálculo do rendimento
ideal do sistema, que é dado mais aproximadamente por:
A)
B)
C)
D)

15%
25%
35%
40%
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14) Conforme um veículo acelera ou freia, as variações na própria aceleração é que causam
maior desconforto aos passageiros. Uma pessoa precisa de tempo para que seus músculos se
ajustem ao estado de tensão variável induzido pelas mudanças de aceleração. Isso quer dizer
que, para evitar mal estar, a rapidez com que a aceleração varia deve ser a menor possível. Os
gráficos abaixo, todos na mesma escala, representam as velocidades de um carro em função
do tempo, durante várias freadas. Assinale a alternativa com o gráfico que apresenta a frenagem
com maior conforto aos passageiros.
V

A)

V

B)

t

V

C)

t

V

t

D)

t

15) As aparelhagens de som que animam as festas no Pará produzem sons muito intensos, fazendo
vibrar tudo que se encontra próximo das caixas acústicas. Conforme uma pessoa se afasta das
caixas acústicas, ela consegue distinguir, cada vez mais, apenas os sons mais graves, e o som
que ela ouve vai ficando cada vez menos intenso até que, se ela se afasta o suficiente, não
ouve mais nada do som da festa. Sobre esta situação, analise as seguintes afirmativas:
I – Longe das caixas acústicas, a pessoa ouve melhor o som de freqüências mais altas.
II – A energia das ondas sonoras é transformada, continuamente, em energia térmica
conforme elas se afastam das caixas acústicas.
III – Se a pessoa estiver se afastando das caixas acústicas, rapidamente, perceberá sons
com freqüências mais baixas do que se estiver parada em relação a elas.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I.
B) I e III.
C) II.
D) II e III.
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16) Um professor deseja construir um modelo para representar o campo magnético da Terra. Ele
sabe que uma corrente elétrica cria um campo magnético e resolve usar correntes elétricas no
interior de um globo. Dentre as configurações de correntes mostradas abaixo como linhas
duplas, indique a mais adequada para simular o campo magnético da Terra na superfície do
globo:
N
N
B)
A)
D)

S

S

N

N

C)

D)
B)

S

S

17) Na antena de uma estação de rádio, elétrons livres são movimentados e oscilam com a
freqüência da onda que será emitida. Na antena de uma rádio AM, que transmite ondas de
300m, os elétrons livres oscilam
A)
B)
C)
D)

dez vezes por segundo.
cem vezes por segundo.
mil vezes por segundo.
um milhão de vezes por segundo.

18) Quando você assiste a um filme em um cinema, você está apreciando o resultado do desvio
que a luz sofre ao passar de um meio para outro com diferentes velocidades. No caso, a
focalização das imagens na tela é feita desviando-se apropriadamente os raios de luz que
passam pelas lentes do projetor. O mesmo fenômeno ótico é a causa principal do aparecimento
das cores
A) das auroras boreais.
B) que se formam em manchas de óleo na água.
C) que formam o arco íris.
D) que formam a imagem na TV.
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BIOLOGIA
19) A ameba é um protozoário nucleado, freqüentemente utilizado nos experimentos de
merotomia esquematizados na figura abaixo, com a finalidade de demonstrar a importância
do núcleo no controle das atividades celulares.

A metade superior da figura representa uma ameba (I) cortada em dois fragmentos (II e III)
e as etapas seguintes do seu desenvolvimento (IV e V). Na metade inferior, o núcleo de uma outra
ameba (VI) é transferido para o fragmento III, resultando na célula VII.
Dos resultados observados nos experimentos, o mais correto seria afirmar que:
A) a célula IV é idêntica à célula I.
B) a célula V desintegra-se porque não possui núcleo.
C) a célula VII é idêntica à célula VI.
D) as três afirmativas acima são verdadeiras.

20) No Reino vegetal, as angiospermas constituem o grupo de plantas mais adaptadas aos
ambientes terrestres, embora algumas poucas espécies ocorram nos ambientes aquáticos. São
agrupadas em mono e dicotiledôneas, caracterizando-se por serem os únicos vegetais que
produzem frutos e cujas flores são constituídas por um conjunto de folhas modificadas que
funcionam como seu órgão de reprodução.
Numa flor completa de uma angiosperma:
A) o conjunto de sépalas, geralmente verdes, forma a corola.
B) as pétalas são folhas geralmente de cor diferente da corola e formam o cálice da flor.
C) quando os elementos do cálice são iguais aos da corola, quanto à forma e à cor, chamam-se
tépalas e constituem a estrutura chamada perigônio.
D) o androceu e o gineceu são os verticilos de proteção dos grãos de pólen.
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21) Considere os esquemas abaixo que representam parte da gametogênese animal feminina e
masculina, onde aparecem as etapas comuns e as específicas, em cada um deles.

Observando cuidadosamente os dois esquemas, é possível afirmar que:
A) a partir de cada ovogônia obtém-se, geralmente, três óvulos e um corpúsculo polar.
B) nas células resultantes do processo C, o teor de DNA equivale à metade daquele existente nas
4, 5, 6 e 7.
C) as oito células resultantes do processo B possuem o mesmo conteúdo nuclear e igual quantidade
de reservas nutritivas.
D) nos dois casos ocorre a meiose e as células resultantes são haplóides.

22) No meio científico, as duas informações seguintes já estão muito bem estabelecidas: (i) que a
água do mar contém aproximadamente 3,5% de sal, uma concentração três vezes superior à
do sangue; e (ii) que a conservação de água num organismo é importante para os vertebrados
que vivem no meio terrestre.
Imaginando a situação de um náufrago num barco à deriva no mar, sem suprimento de
água doce nem comida, e que decidiu não ingerir água salgada nem se alimentar de peixe
cru, um grupo de estudantes propôs algumas explicações para esta atitude, entre elas que:
I) a ingestão de sais tornaria o organismo hipertônico, causando a desidratação dos tecidos
e a redução do volume sangüíneo;
II) o excesso de sais seria excretado através da urina, porém o volume sangüíneo
permaneceria constante;
III) as proteínas animais, se ingeridas, formariam a uréia, um produto tóxico que demandaria
por grande quantidade de água para ser eliminado.
A análise cuidadosa das proposições acima permite afirmar que:
A) somente I e III estão corretas.
B) somente II e III estão corretas.
C) somente I e II estão corretas.
D) apenas a III está correta.
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23) Nas populações urbanas, a moda atual em relação aos cabelos humanos impõe o uso de
processos químicos e físicos (térmicos) variados, com o objetivo de mantê-los lisos e sem
volume. É a chamada ditadura da chapinha ou da escova permanente, que tem uniformizado
o aspecto das cabeleiras masculinas e femininas, de modo que os padrões naturalmente
ondulados ou crespos ainda podem ser observados numa pequena parcela da população.
Considerando que a morfologia dos fios de cabelos é um caráter genético e, portanto,
herdável, pode-se dizer que o padrão artificialmente liso:
A) é decorrente de uma alteração gênica, nas células da linhagem germinativa.
B) caracteriza uma fenocópia, produzida por agentes ambientais, não sendo transmitida aos
descendentes.
C) deve-se à uma mutação somática de efeito temporário.
D) configura-se numa alteração genotípica decorrente do uso de técnicas de Engenharia Genética,
que se expressa no fenótipo dos indivíduos.

24) O texto a seguir foi extraído de uma revista de circulação nacional:

Diante de uma série de fenômenos ambientais recentes e inesperados, os biólogos alertam
para uma questão muitíssimo mais grave: os oceanos estão doentes e, em muitos casos,
ultrapassou-se sua capacidade de auto-regeneração. Há várias causas para esses desastres
naturais, mas todas têm uma origem comum: a quantidade cada vez maior de resíduos da
atividade humana despejados nos oceanos. O conteúdo das fossas e tubulações de esgoto
doméstico, os dejetos industriais, os fertilizantes e as substâncias químicas usadas na agricultura
e na pecuária, ricos em nutrientes básicos, compostos de nitrogênio, carbono, ferro e fósforo,
alteram a composição química dos mares, comprometem a cadeia alimentar dos oceanos e,
por extensão, a sobrevivência dos animais.
(VEJA, 27 DE SETEMBRO, 2006, P. 99)

As situações acima descritas concorrem para o fenômeno de eutroficação dos ambientes
aquáticos, onde se destacam como principais eventos:
A) A proliferação das algas, o predomínio da fotossíntese, a elevação do teor de O2 e a proliferação
de microrganismos anaeróbicos, responsáveis pelos processos fermentativos.
B) O fenômeno da floração das águas, o predomínio da fotossíntese em relação à respiração, o
crescimento acentuado do teor de O2, e a morte de organismos autótrofos e heterótrofos.
C) O enriquecimento das águas com sais minerais, a proliferação dos microrganismos
decompositores, o aumento no consumo de O2 e a redução da flora e fauna aquáticas.
D) A liberação de nitratos e fosfatos, a multiplicação das algas e dos microrganismos anaeróbicos,
o predomínio da fotossíntese e a extinção dos organismos anaeróbicos.
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QUÍMICA
25) O enxofre e o carbono são não-metais que se combinam com o oxigênio formando diversos
óxidos. Entre os óxidos formados pelo enxofre e pelo carbono estão o SO2 e o CO2.
A respeito destes óxidos é CORRETO afirmar que:
A) ambos são óxidos ácidos, pois reagem com a água formando, respectivamente, os ácidos
sulfuroso e carbônico.
B) são substâncias poluentes responsáveis pela diminuição da camada de ozônio.
C) o SO2 é um óxido neutro enquanto que o CO2 é um óxido básico.
D) o SO2 e o CO2 possuem a mesma geometria molecular uma vez que possuem o mesmo
número de átomos.

26) O chumbo é um metal conhecido e usado há séculos. Atualmente sua principal utilização é
como eletrodo de baterias recarregáveis. O principal mineral de chumbo é a galena, PbS, que
aquecido ao ar é convertido em PbO, sendo este óxido reduzido pelo carbono ao metal, de
acordo com a seqüência de equações termoquímicas abaixo.
PbS(s) + 3/2 O2(g) → PbO(s) + SO2(g) ; ∆H = — 413,8 kJ
PbO(s) + C(s) → Pb(s) + CO(g) ; ∆H = + 106,8 kJ

Para se converter 545 g de PbS a chumbo metálico, a quantidade de energia desprendida,
expressa em kJ, será igual a:
Dados: Massas molares (g/mol): S = 32; Pb = 207
A)
B)
C)
D)

300
500
700
900

27) Considerando a solubilidade das substâncias, o uso doméstico de álcool comum, etanol,
para limpar objetos que geralmente apresentam gordura na superfície, se justifica pelo fato de
que:
A) o álcool e a gordura não se misturam, ou seja, não formam solução.
B) o álcool é uma substância de baixa polaridade e por isso dissolve as gorduras que são pouco
polares.
C) as gorduras são compostos inorgânicos.
D) entre as moléculas do álcool ocorrem forças intermoleculares do tipo forças de Van der
Waals e entre as moléculas de gordura ocorrem ligações de hidrogênio.
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28) O ácido acetilsalicílico, estrutura mostrada abaixo, produzido em laboratório, é o princípio
ativo de diversas marcas de analgésico.

O

OH
O

C
O

C

CH3

ácido acetilsalicílico
Analise as afirmativas com relação ao ácido acetilsalicílico e assinale a alternativa
CORRETA.
A) Essa substância faz ligações iônicas, sendo considerada uma substância iônica.
B) Na estrutura da molécula do ácido acetilsalicílico observa-se a presença da função orgânica
éter.
C) A fórmula molecular da substância é C9H9O4.
D) Essa substância é orgânica, pois sua molécula é constituída por uma cadeia carbônica.

29) Assinale a alternativa que contém as proposições CORRETAS.
I. Ligação metálica é aquela que ocorre pela atração elétrica entre íons positivos (cátions)
e elétrons.
II. Quanto maior for a [H3O+], maior será o pH e menor será o pOH de uma solução.
III. O potencial–padrão de redução indica a capacidade que o elemento possui de ganhar
elétrons.
IV. Numa reação de óxido–redução corretamente balanceada, a carga elétrica total dos
reagentes é igual à carga elétrica total dos produtos.
A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, II, III e IV.
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30) O hidróxido de sódio, NaOH, é uma substância de larga utilização industrial, sendo usado,
por exemplo, na fabricação de sabões e detergentes, na extração de celulose e obtenção de
papel, no refino do petróleo e de óleos vegetais, dentre outras aplicações. É obtido,
industrialmente, pela eletrólise do NaCl em solução aquosa, de acordo com a equação química
não balanceada, a seguir:
eletrólise

NaCl + H2O →

↑
NaOH + H2?
↑ + Cl2?

salmoura

Com relação a este processo, assinale a única alternativa CORRETA.
A) Os coeficientes estequiométricos que ajustam corretamente a equação acima são 2, 2, 1, 1, 2.
B) Para que uma indústria produza 50 kg de NaOH, deverá eletrolisar, aproximadamente, 85 kg
de NaCl.
C) Durante o processo eletrolítico forma-se sódio metálico no cátodo.
D) Passando durante 2 horas uma corrente elétrica de 1 ampère em uma solução aquosa de
NaCl, será formado 0,075 g H2.
Dados: Massas molares (g/mol): H = 1; O = 16; Na = 23; Cll = 35,5
1 F = 96.500 C

HISTÓRIA
31)
O orador Lísias contou a seguinte história:
Eufitetos matou o amante de sua mulher quando este estava no leito com ela. Em sua defesa
Eufitetos afirmou: “Quando decidi me casar, atenienses, e tomei uma mulher, minha primeira
atitude foi evitar aborrecê-la e deixá-la com certa liberdade. Mas a partir do dia em que tivemos
um filho, eu não tive mais desconfianças e confiei-lhe todos os meus negócios. A princípio ela foi
o modelo das mulheres, administradora hábil e econômica, dona-de-casa completa. Mas, minha
mulher foi notada por Eratóstenes, que conseguiu com o tempo, seduzí-la: ele assediou o escravo
que ia ao mercado, travou relações com a ama deste e a perdeu.”
(Adaptado de: Revista “História Viva” Grandes Temas nº 3 - Os Gregos. SP: Ediouro. P.45.)

De acordo com o texto e estudos históricos sobre a sociedade grega, é correto afirmar que:
A) de acordo com a narrativa de Lísias, as relações entre senhores e escravos caracterizavam-se
por tal distanciamento que às mulheres dos cidadãos era vedado o contato com escravos
domésticos de ambos os sexos.
B) o orador Lísias observou que na antiga Esparta, escravos domésticos que fossem do sexo
masculino poderiam realizar tarefas exteriores à morada de seus senhores, como por exemplo,
as idas ao mercado.
C) mulheres casadas e escravos domésticos tinham a mesma condição social na antiga Atenas,
ou seja, vivenciavam um cotidiano marcado pelo desempenho das tarefas internas da moradia,
mediante extrema vigilância do dono da casa.
D) na antiga Atenas, havia relações de cumplicidade entre sujeitos históricos de diferentes
condições. Eratóstenes, por exemplo, recorreu à intermediação de um escravo da casa de
Eufitetos, para aproximar-se da mulher deste e seduzí-la, conforme contou Lísias.

CESUPA • Processo Seletivo 2007 / I
Boletim de Questões • Página 16

32)
“Os séculos XII e XIII poderiam ser chamados de séculos heréticos [...]. A palavra heresia (do
grego hairesis, hairein, que significa escolher) acompanhou a vida da Igreja desde os inícios
[...].”
(Nachman Falbel. Heresias Medievais. SP: Perspectiva, 1976. p., 13)

Considerando o texto acima e os estudos historiográficos, pode-se afirmar que:
A) nos séculos acima referidos, houve uma preponderância de movimentos heréticos que
pregavam a excelência da organização clerical e as verdades cristãs pregadas pelo Papa,
como a simonia.
B) a Igreja Católica considerava heresia a escolha de uma doutrina contrária aos princípios de
unidade doutrinária da fé católica, oficialmente declarada por Roma.
C) os hereges eram considerados fundamentais para a propagação do cristianismo, tendo a
proteção e apoio da Igreja Católica, pois eram contra os reformadores luteranos da Alemanha.
D) os seguidores de Valdo, conhecidos como valdenses, foram beatificados pela Igreja Católica
por defenderem a conduta da Igreja e do clero, pautados na pobreza, humildade e caridade.
33)
Forma de barro
Tacho

Escumadeira

(Acervo da Fundação “Joaquim Nabuco”, Recife, PE.
In: TRINDADE, Etelvina. O trabalho nos engenhos. SP: Atual, 1996. P. 28 (A vida no tempo) )

Os objetos apresentados eram utilizados por trabalhadores, principalmente escravizados, em
importantes etapas da produção do açúcar no Brasil colonial. Tais etapas eram:
A)
B)
C)
D)

moagem e cozimento
purga e moagem
cozimento e purga
purga e encaixotamento
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34)
CANOS D’ESGOTOS
(...) Diz-nos um amigo que os canos d’esgoto, que estão se construindo no arraial de Nazareth,
irão depositar as matérias que receberem no pequeno igarapé, que passa por detrás do quartel do
15º batalhão.
Pobres nazarenos! (...) Adeus, bela higiene do pitoresco bairro de Nazareth!
Se o pântano existente por detrás do quartel, por si só já era um diligente condutor de febres de
mau caráter, o que não será quando ficarem os charcos transformados em depósito de águas
servidas e materiais fecais?(...)
( Adaptado do jornal: “Diário de Notícias” de 17/03/1887. P. 2. Depositado na Biblioteca Pública “Arthur
Vianna”, na Fundação Cultural “Tancredo Neves”/CENTUR. )

Considerando a leitura do texto jornalístico e os estudos históricos sobre a cidade de Belém
nas últimas décadas do século XIX, é correto afirmar que:
A) Entre vários moradores de Belém, havia a crença de que a água acumulada nos pântanos
liberava emanações fétidas (miasmas), causadoras de doenças fatais, como a febre amarela, o
cólera, a varíola, entre outras.
B) O redator do “Diário ...” considera a higiene do bairro de Nazareth muito precária e louva a
intervenção das autoridades ao decidirem construir canos para escoamento das águas, no
referido bairro.
C) O texto denota o interesse das autoridades pela urbanização da cidade de Belém através do
aterramento de áreas pantanosas consideradas perigosas para a saúde dos moradores.
D) O texto conecta as doenças que assolaram a cidade, como a epidemia de cólera ocorrida nos
anos oitenta, com a inexistência de canos apropriados para o escoamento das águas servidas.

35)

(Silvia Szterling. O nazismo – história de um sobrevivente. SP: Ática. P., 58)

O Estado Nazista Alemão utilizava símbolos para identificar os sujeitos considerados inimigos e,
portanto, perigosos aos ideais alemães. Observe a imagem acima, pois o símbolo usado pela
senhora da imagem identifica um desses “inimigos”:
A) comunistas
B) ciganos
C) homossexuais
D) judeus
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36)

(Capa da Revista Veja, de 16 de outubro de 1968 In Nelson Piletti. História do Brasil. SP: Ática, 1996., p. 313).

Observe a imagem acima, pois considerando o contexto histórico em que foi produzida e
os estudos historiográficos, pode-se afirmar que:
A) revela a necessidade de vigilância do governo militar sobre os estudantes que se reuniam em
congressos, autorizados pelo DOPS, para desestabilizar a organização dos movimentos sociais
que faziam oposição aos militares.
B) reporta-se à repressão da ditadura militar sobre a UNE (União Nacional dos Estudantes), uma
das entidades de oposição e resistência política ao governo militar, colocada na ilegalidade
pelos militares.
C) retrata a frágil e insignificante organização política dos estudantes que promoviam badernas
nos congressos realizados pela sua entidade maior: a UNE. Esta lutava por uma educação de
qualidade em parceria com os Estados Unidos da América.
D) refere-se a ex-UNE, “ex” devido aos estudantes desistirem de sua organização política e
aceitarem a extinção de sua entidade representativa promovida pelos militares, que os colocou
na legalidade ao assumirem o Governo em 1964.
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GEOGRAFIA
37) A rede e a hierarquia urbana da Amazônia até 1950.

Fonte: Corrêa, R. L. A Rede Urbana. São Paulo: Ática, 1989.

Sobre a configuração e dinâmica da rede urbana na Amazônia é correto afirmar:
A) a cidade primaz concentrava as atividades políticas e administrativas e a maior parte do
comércio atacadista exportador e importador, através do qual toda a região participava na
divisão internacional do trabalho.
B) os fluxos descendentes representavam a distribuição de mercadorias (instrumentos de trabalho,
artigos manufaturados, etc.) Os fluxos ascendentes, por outro lado, representavam o
escoamento da produção extrativista.
C) a rede urbana dendrítica caracterizava-se pelo excessivo número de grandes centros, pontos
de venda indiferenciados entre si no que se refere ao comércio varejista.
D) os grandes centros exerciam o papel de concentrador da força de trabalho mobilizada para a
produção e escoamento da atividade extrativista.

38) Estados Unidos, China, Brasil, Paquistão e Japão estão entre os países mais populosos do
mundo. Apesar desse fato, apresentam realidades sócio-econômicas diferentes.
Sobre a relação entre desenvolvimento econômico e tamanho da população, podemos
afirmar que:
A) a superpopulação é um fator determinante para justificar os altos índices de desenvolvimento
econômico da maioria dos habitantes dos países acima mencionados. A superpopulação
atua igualmente como fator de atração de investimentos econômicos.
B) a adoção de uma política anti-natalista, isto é, uma política de controle do crescimento
populacional, tem sido o fator determinante da ampliação da qualidade de vida da população
dos países acima mencionados.
C) o grande número de habitantes não determina, necessariamente, a existência de graves
problemas sócio-econômicos da maioria da população.
D) segundo a teoria Neomalthusiana, o controle do crescimento populacional de um país não
tem relação com a melhoria das condições sócio-econômicas de sua população.
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39) Sobre a globalização é correto afirmar:
A) A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social,
cultural e espacial através dos meios de transporte e comunicação dos países do mundo no
final do século XIX. É um fenômeno observado da necessidade de formar uma Aldeia Global
que permita maiores ganhos para os mercados internos já saturados e ao mesmo tempo como
expressão pela busca da paz mundial.
B) A rigor, as sociedades do mundo estão em processo de globalização desde o início da História.
Mas o processo histórico a que se denomina Globalização é bem mais recente, datando
(dependendo da conceituação e da interpretação) do colapso do bloco socialista e o
conseqüente fim da Guerra Fria (entre 1989 e 1991), do refluxo capitalista com a estagnação
econômica da URSS (a partir de 1975) ou ainda do próprio fim da Segunda Guerra Mundial.
C) As principais características da Globalização são a heterogeneização dos centros urbanos, a
expansão das corporações para espaços internos a seus núcleos geopolíticos, a revolução
tecnológica nas comunicações e na eletrônica, a organização geopolítica do mundo em estados
nacionais (não mais ideológicos), a homogeneização cultural de cunho popular e sua difusão
como uma cultura de massa supostamente “universal”.
D) A globalização é um fenômeno capitalista e complexo, que se desenvolveu a partir da
Revolução Francesa. Mas o seu conteúdo passou despercebido por muito tempo, e hoje
muitos economistas analisam a globalização como resultado dos atentados de 11 de setembro,
o que mudou os rumos da política externa americana, ou pós Segunda Guerra Mundial, ou
ainda como resultado da Revolução Tecnológica.

40) A partir de seus conhecimentos sobre os principais problemas ambientais do território brasileiro,
pode-se afirmar que:
A) Na Amazônia, os problemas ambientais são múltiplos. No entanto, o arco do desmatamento
e a zona costeira da região concentram grande parte desses problemas ambientais dada a
intensidade das mudanças ocorridas no uso dos recursos naturais.
B) No Pantanal, as ameaças decorrentes de usos abusivos dos recursos naturais através das
atividades agropecuárias, de exploração madeireira e industrial, têm alterado o ambiente. O
assoreamento tem comprometido a drenagem e o equilíbrio do ecossistema.
C) Nas regiões Nordeste e Sudeste os problemas são preocupantes. No primeiro caso, os
desabamentos na Serra do Mar, e no segundo a desertificação no interior da região, assim
como o desflorestamento dos últimos resquícios de Mata Atlântica.
D) O modelo de uso e ocupação do território brasileiro é ambientalmente insustentável. Forte
desmatamento ao longo dos eixos de expansão da fronteira agropecuária (arco do
desmatamento), assoreamento e poluição no Centro–Oeste, desertificação no NE e
desmoronamento associado ao desflorestamento da Mata Atlântica no Sudeste evidenciam a
insustentabilidade do modelo econômico brasileiro.
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41)

1944

1944

1950
1911
1944

1988

A partir de seus conhecimentos sobre a formação territorial da Amazônia e da leitura do
mapa, pode-se afirmar que:
A) Os Estados do Amapá, Roraima e Rondônia têm uma origem comum. Foram constituídos,
inicialmente, como territórios federais em 1944 durante o período militar. A partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, passaram a categoria de Estados.
B) O Estado do Amazonas surgiu inicialmente em meados do século XIX, durante o período
colonial, como província do Rio Negro, desmembrado do antigo Estado do Grão – Pará. Em
1890, com a Proclamação da República, foi transformado em Estado.
C) Os Estados do Acre e Tocantins apresentam origens diferentes: o primeiro, território incorporado
da Argentina em 1911, e o segundo desmembrado do Estado de Goiás em 1988, a partir da
Constituição Federal.
D) Todos os atuais Estados que compõem a Região Norte do Brasil têm sua origem no antigo
Estado do Grão – Pará e Maranhão, período colonial, exceto o Acre, incorporado da Bolívia
em 1911. Amazonas derivou da província do Rio Negro. Amapá, Roraima e Rondônia, foram
criados como territórios federais durante a era Vargas e transformados em estados com o
Tocantins a partir de 1988.
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42) A partir de seus conhecimentos e da leitura do mapa a seguir sobre o Mercosul, Mercado
Comum do Sul, é correto afirmar:

A) O Mercosul, criado em 26/03/1991 com a assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai, é
constituído de apenas cinco países membros: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela
(ingresso oficializado dia 4 de julho de 2006, em Caracas). Além desses países, os países da
América do Sul são a ele associados e o México (América do Norte), observador.
B) O Mercosul é um importante bloco econômico da América do Sul constituído dos seguintes
países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os demais países da América do Sul são países
observadores e associados, não constiuindo membros efetivos do mesmo.
C) Embora tenha sido criado apenas em 1991, os primórdios deste bloco econômico datam da
década de 1980, quando Brasil e Argentina assinaram vários acordos comerciais com o
objetivo de integração. Chile e Bolívia ingressaram no Mercosul recentemente, a partir da
organização de suas economias.
D) O Mercosul é a União Aduaneira (livre comércio intrazona e política comercial comum) de
cinco países membros da América do Sul e um observador da América do Norte, os Estados
Unidos. Em sua formação original, o bloco era composto por quatro países: Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai, aderindo a Venezuela, em julho de 2006.
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LITERATURA
43)

... Nesta frescura tal desembarcavam
Já das naus os segundos Argonautas,
Onde pela floresta se deixavam
Andar as belas Deusas, como incautas.
~ doces cítaras tocavam,
Alguas,
~ harpas e sonoras frautas;
Alguas,
Outras, cos arcos de ouro, se fingiam
Seguir os animais que não seguiam
........................................................
O excerto acima evidencia:

I – O tema das viagens, que marca decisivamente, senão toda, parte significativa da literatura
lusitana;
II – As referências a divindades pagãs explicitam a ocorrência do Arcadismo;
III – A opção pelo verso decassílabo vislumbra a tendência clássica do excerto.
IV – A interpenetração de gêneros, em que uma epopéia abriga um episódio lírico.
Estão corretos os itens:
A) I, II e IV.
B) I, III e IV.
C) II, e IV.
D) III e IV.

44)

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Janelas do meu quarto,
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é
(E se soubessem quem é, o que saberiam?)
...............................................................
(Álvaro de Campos)
É correto afirmarmos sobre o fragmento acima:

A) Embora escrito no século XX, ele contempla o egocentrismo romântico-burguês;
B) Devido ao hermetismo, podemos identificar nele as marcas do Simbolismo;
C) O despedaçamento do “eu” explicita a inclusão, no poema, de temas do mundo contemporâneo;
D) O sentimentalismo romântico e a influência do fugere urbem neoclássico servem de suporte
para o texto de Álvaro de Campos.

CESUPA • Processo Seletivo 2007 / I
Boletim de Questões • Página 24

45) Leia com atenção os excertos críticos, e, após isso, relacione as colunas corretamente, no que
diz respeito à correlação com as obras de que tratam:
I – “[Sua literatura revela] criticamente as mazelas de todas as classes sociais de seu tempo,
reservando elogios para o camponês ingênuo e explorado, e para o nobre que,
idealisticamente, lutava pela expansão da cristandade”
II – “Também a linguagem [de seu texto] já é da maturidade (...) E já, como sempre seria, baseada
na oralidade sertaneja, com aproveitamento de regionalismo e arcaísmos, preservados no
sertão...”
III – “... Sempre ágil na provocação, mas nem por isso indiferente à paixão humana ou religiosa,
à natureza, à reflexão e, dado importante, às virtualidades poéticas de uma língua européia
recém-transplantada para os trópicos”.
IV – “Interessa-lhe a crítica à sociedade de consumo, numa busca reiterativa de revalorização do
humano, como se pode perceber em seus contos”
(
(
(
(

) Guimarães Rosa: “O burrinho pedrês”
) José Saramago: “Embargo” e “Coisas”
) Gil Vicente: “Quem tem farelos?”
) Gregório de Matos e Guerra: a sátira.
A correta relação entre as colunas está identificada na alternativa:

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

46)

“... não disse uma palavra; parou no meio do aposento, defronte de mim.
Era outra mulher.
O rosto cândido e diáfano, que tanto me impressionou à doce claridade
da lua, se transformara completamente: tinha agora uns toques ardentes e
um fulgor estranho que o iluminava. Os lábios finos e delicados pareciam
túmidos dos desejos que incubavam...”
O trecho acima apresenta detalhes que o identificam a:

A) Lucíola, narrado por Paulo, personagem-narrador, que se refere à Lúcia;
B) Amor de perdição, narrado por Simão, protagonista-narrador, que no excerto se refere à
Teresa;
C) O mandarim, narrado por Teodoro (ou Enguiço), que se refere à Madame Marques.
D) Memórias póstumas de Brás cubas, narrado por Brás Cubas, que se refere à Marcela.
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ESPANHOL
Lee atentamente el texto y señala la única alternativa correcta a lo que se pide en las cuestiones
47 a 50.
DISTRIBUIR UN SALÓN-COMEDOR CON DOS ALTURAS
Tras añadir una amplia terraza al salón nos quedaron dos niveles. Ahora queremos poner
un buen salón-comedor. ¿Cómo lo distribuimos? ¿Qué hacemos con el desnivel que queda?
Mercedes y Paco, por correo electrónico

Coloca el comedor arriba, cerca de la cocina para más comodidad, y el estar abajo, con
acceso al jardín. Como la planta es cuadrada y regular, te será fácil distribuir los muebles.
Elige las sillas, una mesa alargada u ovalada, y un aparador o alacena para el comedor; en el
estar tienes espacio para situar dos sofás enfrentados junto a un gran mueble mural a medida
que integre la tele. Entre ellos sitúa una mesa de centro cuadrada y completa con auxiliares.
En cuanto al desnivel, puedes transformar el problema en una solución con estas ideas: levantar
un murete entre las dos alturas y compensar la zona más baja con armarios a medida y librerías
apoyados en él; colocar una barandilla ligera,
dejando un paso entre los dos ambientes; o, lo
más fácil, dejar que los escalones marquen por
sí mismos la frontera entre salón y comedor.

“La Decoradora responde” es una sección de Casa al Día
Año VIII. No. 93, Junio 2006

GLOSARIO DEL EXAMEN
Alfombra – tapete
Barandilla – varanda, anteparo
Butaca – poltrona
Cubiertos – talheres
Escalones – degraus
Pareja - casal
Quedar - ficar; restar
Silla – cadeira
Vajilla – louça, serviço de mesa
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47) Mercedes y Paco quieren poner un buen salón-comedor en el espacio que tienen. ¿Qué tipo
de salón-comedor quieren ellos? Por supuesto un salón-comedor que les sea…
A) agradable
B) útil
C) servicial
D) refinado

48) Añadida al texto está la planta publicada en la página 135 de la revista “Casa al Día”. ¿Qué
alternativas contienen algunas de sus representaciones?
A) Cuadros, cama y cubiertos.
B) Caderas, butacas y mesas.
C) Flores, alfombras y cocina.
D) Sofás, sillas y vajilla

49) Mercedes y Paco pidieron una solución para un salón-comedor por correo electrónico porque
así…
A) no gastarían su tiempo usando el teléfono.
B) sería la única manera de escribir a una revista.
C) podrían mandar en anexo los detalles del espacio que tenían.
D) como cualquiera pareja joven, querían verse en una revista de moda.

50) Según el texto, la solución para el desnivel será:
A) Dejar que los escalones lo marquen.
B) Colocar un murete en las alturas.
C) Poner armarios medios y librerías con pies.
D) Construir una barandilla pasajera.
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INGLÊS
A Thirsty World
Water Troubles
By Kathryn Satterfield
Cormelia Gogu lives in
a small town in
Romania, a country in
Eastern Europe. Last
year, the water at her
school was unsafe for
students to drink or
even to wash their
hands in, due to old
rundown pipes.
Romanians are working with a U.S. group to build new pipes and bathrooms at the school. Already,
things have improved. “Now we can drink water during our breaks,” said Cormelia, 12. “We can
wash our hands.”
GOING DOWN THE DRAIN?
To get clean fresh water, many people simply turn a faucet. But more than 1 billion people around
the world do not have water that is safe to drink. That’s about one out of every six people! Many
people in poor countries have serious water problems.
While oceans cover much of the earth, the world has a small amount of freshwater that people
can use. Humans aren’t conserving, or saving, enough water. Pollution is harming drinking water
sources. Low rainfall has caused some countries to suffer through years of drought.
GET WATER WISE!
UNICEF, the World Health Organization and other groups work to get clean water to the people
who need it most. By 2015, these groups hope to cut by half the number of people who don’t
have enough clean water.
Mansoor Ali works with UNICEF. He says the only way to help our thirsty world is to make “major
changes in how we use and manage water.”
(Adapted from http://www.timeforkids.com/TFK/class/magazines/article/0,17408,612724,00.html)

GLOSSÁRIO
rundown – mal estado
pipes - tubulação
improved – melhoraram
drain - ralo
faucet - torneira
drought - seca
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CHOOSE THE CORRECT ALTERNATIVE IN EACH QUESTION, ACCORDING TO THE TEXT:
47) Cormelia Gogu is a (n) ________.
A) teacher
B) director
C) student
D) engineer

48) The main problem presented in the text is related to _________.
A) old pipes that make water improper for consumption
B) the lack of safe to drink water for many populations
C) the pollution that harms drinking water sources
D) the bad use of waters by humans

49) According to UNICEF expectations, by 2015 _______.
A) half of the world population will have clean water
B) the world water supply will be cut by half of today’s amount
C) the world population will be reduced due to the lack of clean water
D) the number of people that do not have clean water today will be cut in 50%

50) The word that better defines the solution to such problem is _______.
A) preservation
B) organization
C) education
D) pollution
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FRANCÊS
Le Chat Mystérieux
Qui ne connait la traditionnelle
image du chat passant la patte derrière
l’oreille, et annonçant ainsi la pluie, du
moins dans la croyance populaire ?
Monsieur Météo, à coup sûr, c’est lui.
Particulièrement sensibles aux
modifications du taux d’humidité, les
chats le sont aussi à l’augmentation de la
charge d’électricité statique, aux infra et
aux ultra-sons, aux variations brusques
du champ magnétique, l’accroissement
des vibrations du sol d’où probablement
leur faculté de pressentir, avant les
humains, certains phénomènes naturels comme orage, tempête, cyclone, tremblement de
terre ou éruption volcanique. On a vu des chats détaler hors des bâtiments dans les minutes
qui précédaient une secousse tellurique, d’autres miauler obstinément pour rentrer avant qu’un
seul nuage annonce l’imminence d’un orage. Le chat possède-t-il des capteurs spéciaux, grâce
en particulier à ses vibrisses ou aux coussinets de ses pattes ? Le futur nous dira peut-être... Les
précognitions ou prémonitions deviennent plus troublantes encore lorsqu’elles sont liées à
l’être humain.
Dans la vie quotidienne des maîtres ont a pu constater, dans un appartement, le chat
sensible au bruit de porte de l’ascenseur que lorsqu’un membre de la famille arrivait. Que dire
des chats qui réveillent leurs maîtres uniquement si ceux-ci font des cauchemars ? Peut-être
ont-ils une vision claire de notre psychisme, que leur fait ressentir certaines de nos sensation ?
Les Egyptiens, coïncidence troublante, avaient fait du chat le gardien du sommeil... Plus
extraordinaires sont les manifestations (miaulements, manière d’accourir, nervosité) remarquées
à l’occasion d’un événement plus spectaculaire : retour non attendu d’un soldat à la fin de la
Seconde Guerre mondiale; ou encore le récit fait par l’écrivain Claude Farrère racontant
comment son chat, en train de dormir, s’était réveillé en proie à une terreur indescriptible, en
pleine nuit, au point de se réfugier dans les bras de son maître : au même instant, on assassinait
la voisine de l’écrivain. Comment ne pas s’interroger sur le fait qu’un chat qui tient volontiers
compagnie à une malade quitte le lit et même la chambre d’une personne près de mourir ?
Quelle explication donner au fait qu’un siamois comprenne l’inutilité de miauler parce que sa
maîtresse est atteinte de surdité, et qu’il adopte dès lors un langage «gestuel» pour attirer son
attention et se faire comprendre ? L’homme n’a certainement pas fini d’explorer les multiples
possibilités du cerveau du chat, et, rétrospectivement, il est aisé de comprendre pourquoi,
depuis les temps les plus anciens, on a prêté à cet animal toutes sortes de pouvoirs, allant
jusqu’à le diaboliser parce qu’il était impossible d’expliquer les méandres de son comportement.
Les temps changent : nous l’aimons et nous intéressons à lui à présent pour les mêmes raisons!
Adapté du site Prémonition Féline
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GLOSSÁRIO
taux – taxa(s)
accroissement - aumento
détaler – ir embora subitamente
secousse tellurique – tremor de terra
coussinet – parte alcochoada da pata felina
cauchemar - pesadelo
vibrisses – bigodes do gato

47) Parmi les réponses suivantes, choisissez celle qui rend le mieux le sens de «mystérieux»,
attribué au chat, dans le contexte:
A) Le chat est un animal très réservé, personne ne peut anticiper son comportement.
B) Le chat, particulièrement le siamois, comprend l’inutilité de miauler si son maître est sourd.
C) Le chat a été diabolisé par les Égyptiens.
D) L’homme est encore loin de connaître les multiples possibilités du cerveau du chat.

48) Parmi les définitions ci-dessous, choisissez celle qui correspond au sens du mot «précognition»:
A) Profonde conscience du rôle du présent dans nos vies.
B) Ressentiment par rapport aux événements vécus.
C) Pressentiment des événements.
D) Connaîssance d’un fait qui appartient au passé.

49) D’après le texte, que veut dire l’affirmation «Monsieur Météo, à coup sûr, c’est lui.»:
A) La sensibilité du chat lui permet de détecter les variations du temps.
B) Le chat attire la tempête et l’orage.
C) Les superstitieux attribuent au chat les tremblements de terre.
D) Les vibrisses du chat le protègent contre les charges d’électricité statique.

50) Parmi les affirmations ci-dessous, choisissez celle qui peut être retrouvée dans le texte:
A) Les Égyptiens ont fait du chat le gardien de leurs vies.
B) Si un chat passe la patte derrière l’oreille, dit-on, c’est qu’il va pleuvoir.
C) Depuis l´Age Moderne, le chat est associé à des pouvoirs diaboliques.
D) Le chat est très sensible aux variations de vibration de l’électricité, mais incapable de détecter
des oscillations des champs magnétiques.

