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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 - Dissertação

                                                           Sobre as Vocações

              No popular, a disposição natural e espontânea que orienta a pessoa a uma certa atividade,
ou ter talento para, é chamada de vocação. Se já não é nada fácil descobrirmos se o nosso querer
está falando em nome de nossos mais profundos desejos inconscientes, o que é ser espontâneo
numa sociedade em que se joga para a platéia e se vive mais para fora do que para dentro de si
mesmo?
              Talvez o livre brincar da criança seja revelador de suas aptidões. Mas com os pacotes
prontos que já aguardam os nossos pequeninos (balé, natação, Kumon) e com o pouco tempo que
sobra para que os pais os observem, fica cada vez mais difícil de serem percebidos talentosos em
algo. Findam por satisfazer, mais do que as suas, as necessidades alheias ... daí para o sujeito
frustrado é um passo!
              Para este(a) menino(a) é projetado ser um grande profissional para ter coisas, o que implica
– nesta sociedade – em ser competitivo em todas as relações, e a prescindir do outro. Não lhe foi
ensinado a ceder e a tolerar, porque isso poderia colocá-lo em desvantagem.
              Em verso e prosa conta-se que ninguém vive só, que o homem não é uma ilha; importa
para tal o desenvolvimento da vocação humana como sujeitos cooperativos e formadores de laços
afetivos estáveis e duradouros, necessários para a tranqüilidade de qualquer um no curso de uma
vida, na qual se negocia e cede demais e se compete de menos.
              Apesar de só as grandes decisões intrigarem (escolhas amorosas, profissionais), são as
grandes e pequenas atitudes que tecem toda a nossa história. Vocação, talento, desejo são pessoais
e intransferíveis, algo das entranhas do sujeito, do silêncio do ser!
                                                                                  ( Angélica Nancy, O Liberal, 17/ 06/ 07 - adaptado)

Após ler o texto e refletir sobre o assunto abordado, construa um texto dissertativo em resposta à
pergunta: Vocação ou segurança econômica, o que prevalece na escolha de uma profissão?
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Proposta 2 - Carta
Texto I

Quem é branco, quem é negro?

              Apesar de idênticos, os gêmeos Alan e Alex da Cunha foram classificados de forma diferente
no sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília. Alan foi aceito, Alex não. A seleção
é feita por meio de foto tirada no dia da inscrição. A imagem é analisada por uma banca, que
decide se o candidato entra na cota. Alex entrou com recurso.
              O resultado contraditório virou bandeira dos críticos das cotas, mas desanimou os
defensores do sistema. “Não dá para inviabilizar a política por causa de um erro. Se fosse assim,
o que seria do Bolsa-família?”, diz o antropólogo José Jorge de Carvalho.
                                                                                                                             (Época, 04/ 06/ 07)

Texto II
              Embora o sistema de cotas raciais já esteja encampado por algumas universidades públicas,
a lei que o regulamenta espera aprovação no Congresso, junto com outra lei que institucionaliza
a divisão racial no país: o Estatuto da Igualdade Racial. Caso os dois projetos sejam aprovados,
metade das vagas nas universidades federais terá de ser preenchida por negros. Também haverá
cotas para negros no funcionalismo público, nas empresas privadas e até nas propagandas de TV.
As certidões de nascimento, prontuários médicos e carteiras do INSS terão de informar a raça do
portador. Ao matricular os filhos na escola, os pais terão de informar se eles são brancos, negros
ou pardos.
              A lei de cotas e o Estatuto Racial são monstruosidades jurídicas que atropelam a
Constituição – ao tratar negros e brancos de forma desigual – e oficializam o racismo. Resume a
antropóloga Ivonne Maggie, da Universidade Federal do Rio de Janeiro: “A discriminação existe
no dia-a-dia e precisa ser combatida, mas, se ambas as leis entrarem em vigor, estaremos
construindo um país dividido em raças e isso é muito grave. Será como tentar apagar fogo com
gasolina.”
                                                                                                            (Veja, 06/ 06/ 07 – adaptado)

Como cidadão brasileiro, você tem direito de opinar sobre assunto tão delicado como a Lei de
Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, que esperam aprovação no Congresso. Sendo assim,
escreva uma carta aos congressistas, expondo sua opinião sobre o assunto. Use tratamento informal,
mas respeitoso. Vocativo Senhores Senadores. Não assine.

Proposta3 - Narração
O dorminhoco polonês

              Em 1988, quando o ferroviário Jan Grizebski entrou em coma em decorrência de um
acidente com um vagão de trem, a Polônia vivia dias de pesadelo. Oprimido por uma ditadura
comunista, o país chafurdava no atraso. Não se encontrava nada além de chá e vinagre nas
prateleiras. Nada mais compreensível, portanto, que ele tenha se espantado tanto ao retornar à
consciência, dezenove anos depois. Grizebski acordou numa Polônia capitalista, democrática e
moderna. Ao sair às ruas, impressionou-se com os néons do comércio, a fartura de carne nos
supermercados e as pessoas fazendo uso de aparelhos como celulares e iPods. Ficou embasbacado
ainda ao verificar que hoje se pode falar mal dos políticos poloneses com toda a liberdade. Enquanto
ele estava em coma, seus quatro filhos se casaram e lhe deram onze netos.
                                                                                                               (Veja, 13/ 06/ 07 – adaptado)

Você acabou de ler uma história verídica. Agora, crie a fictícia:
Imagine um personagem jovem, assim como você, com família, amigos, amores, projetos de vida.
Bruscamente ele entra em coma e assim fica por incríveis dezenove anos. Quando retorna, que
realidade ele encontra? O que aconteceu com sua vida? Como ele reage diante de tudo? Narre
em primeira pessoa a história desse personagem.
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RASCUNHO
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PARTE II - QUESTÕES OBJETIVAS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 e 2

                        A Chevrolet tem a primeira e única linha 100% flexpower do país uma linha
feita para poluir menos como este anúncio sem ponto e sem vírgula para você não fazer
pausa para respirar nem emitir CO2 enquanto lê 5 de junho Dia do Meio Ambiente

                                                                                                                                  (Istoé, 06/ 06/07)

01)  Para recuperar a pontuação correta do texto, precisaríamos de

A)  três pontos e quatro vírgulas.
B)  dois pontos e duas vírgulas.
C)  um ponto e quatro vírgulas.
D)  um ponto e três vírgulas.

02)  Quanto às informações oferecidas pelo texto, é verdadeiro inferir
I   - A pontuação é um agente poluente.
II  - A respiração humana contribui para a poluição ambiental.
III - A leitura causa poluição ambiental.
IV – O CO2 é nocivo ao meio ambiente.

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

Texto para as questões 3 e 4

                                                                Harpa ao cair do bisturi
              A música entrou definitivamente para o cardápio médico. Ela ajuda cirurgiões a se
concentrar melhor no seu trabalho de abrir, cortar, suturar e fechar e auxilia na recuperação
de pacientes que foram abertos, cortados, suturados e fechados. Tanto que Unidades de Terapia
Intensiva agora contam com fundo musical. Sons ritmados, suaves e harmoniosos reduzem a
pressão arterial e facilitam a respiração. O coração passa a bater de forma mais compassada,
um benefício e tanto para quem se submeteu a uma operação cardíaca, por exemplo.
                                                                             ( Anna Paula Buchalla, Veja, 06/ 09 /06 – trecho)

03)  No texto, a oração “Tanto que as unidades de Terapia Intensiva agora contam com fundo
musical” estabelece com as informações antecedentes uma relação de

A)  causa
B)  concessão
C)  conseqüência
D)  proporção
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04)   Sabe-se que as formas nominais do verbo tanto podem ter valor verbal como podem ter
valor nominal (substantivo, adjetivo, advérbio), dependendo do contexto em que se
apresentam. No texto, para registrar as ações do médico (abrir, cortar, suturar, fechar) e o
estados dos pacientes ( abertos, cortados, suturados, fechados), o autor recorre às formas
nominais, respectivamente:

A)  infinitivo com valor verbal e particípio com valor verbal.
B)  infinitivo com valor verbal e particípio com valor nominal (adjetivo).
C)  infinitivo com valor nominal (substantivo) e particípio com valor nominal (adjetivo)
D)  infinitivo com valor verbal e particípio com valor nominal (advérbio).

Texto para as questões 5 e 6

                                                              Orgulho preocupa
              A comunidade portuguesa no Pará guarda, com orgulho, mas também com
preocupação, a valiosa biblioteca que o Grêmio Literário Português tem na sua sede da Manuel
Barata. Trata-se de um dos maiores acervos bibliográficos do país, que inclui obras dos séculos
17 e 18. O vice-reitor da Universidade de Coimbra, Avelãs Nunes, quando esteve aqui, visitou
a biblioteca e surpreendeu-se com os títulos, alguns dos quais, ele admitiu, talvez nem em
Portugal houvesse. O clube, com todo o carinho que tem pelas obras, precisa de colaboração.

                                                                                                                    ( O Liberal, 10/ 06/ 07)

05)  O título, “Orgulho preocupa”, parece desconexo, desconectado. Entretanto a leitura do
texto permite resgatar a coerência do título, quando associamos a palavra orgulho a (à)...............
e a palavra preocupa a (à) ...........

Completa corretamente as lacunas a alternativa
A)  comunidade portuguesa ; valiosa biblioteca.
B)  um dos maiores acervos bibliográficos ; colaboração.
C)  vice-reitor da Universidade de Coimbra ; títulos.
D)  clube ; obras dos séculos 17 e 18.

06)  Os pronomes relativos que e quais, destacados no texto, além de conectivos, são também
anafóricos, retomando, respectivamente, as palavras

A)  maiores e títulos.
B)  sede e Avelãs Nunes.
C)  biblioteca e títulos.
D)  acervos e títulos
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MATEMÁTICA

07)  Tenho 1,57 metros de altura e à minha frente, perpendicularmente, a uma distância de 3
metros, estão os fios da rede elétrica a uma altura de 3,3 metros. Pousado num dos fios há um
pássaro. Sob qual ângulo o pássaro me vê?

A)  30o

B)  45o

C)  60o

D)  90o

08)  A figura abaixo apresenta um retângulo inscrito num triângulo isósceles de 4cm de base e
6cm de altura.

       Para que a área do retângulo seja igual a 8cm2, o valor máximo que sua altura pode assumir
é, em cm, igual a:

A)  6
B)  5
C)  4
D)  3

09)  Por ocasião da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, o Ministério da Saúde apresentou
dados parciais de pessoas com 60 anos ou mais que já haviam sido vacinadas contra a gripe
em todo o país. Esses dados, expressos por região na tabela abaixo, indicam que
aproximadamente 40% da população nessa faixa etária já havia sido vacinada até 30/04.

                      Fonte: Ministério da Saúde

Com base nesses dados, podemos dizer que a população brasileira que tem 60 anos ou
mais equivale a um total de pessoas próximo de:

A)  25 milhões.
B)  16 milhões.
C)  10 milhões.
D)  6 milhões.

Nota: utilize 3  = 1,73 

BALANÇO PRELIMINAR DE VACINAÇÃO ATÉ 30/04 
              NORTE                                             376.309 
          NORDESTE                                       1.807.136             
     CENTRO-OESTE                                      383.566     
           SUDESTE                                          2.820.596 
                SUL                                               1.024.425             
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10)  Os pontos A(-2,3), B(6,-1), C(11,-1) e D(-5,7) são vértices de um trapézio:

A)  isósceles de bases AB e CD.
B)  retângulo de bases AB e CD.
C)  isósceles de bases AD e BC.
D)  retângulo de bases AD e BC.

11)  Para a comemoração de seu aniversário, uma pessoa encomendou 360 salgadinhos diversos,
calculando que cada convidado comeria x salgadinhos. Ao convidar mais 30 pessoas, depois
de já ter feito a encomenda, verificou que cada um dos convidados comeria um salgadinho a
menos. Quantas pessoas haviam sido inicialmente convidadas?

A)  40
B)  90
C)  120
D)  250

12)  Suponha que você vai a um supermercado comprar 8 iogurtes e encontra os sabores: maçã,
mamão e morango. Quantas são as diferentes possibilidades de fazer esta compra ?

A) 11
B) 24
C) 83

D) 38

FÍSICA

13)  Um jogador lança um dardo contra um alvo que é formado por círculos concêntricos, cujos
diâmetros são de 10cm, 20cm, 30cm e 40cm. Suponha que o dardo é lançado exatamente
na direção horizontal, alinhado com o topo do alvo e com velocidade de 8m/s. Se a distância
entre o ponto em que o dardo foi lançado e o alvo era de 2m, quantos pontos o jogador fará?
(Considere o valor da aceleração da gravidade g = 10m/s2)

A)  10
B)  20
C)  30
D)  40
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14)  Se você mergulhar uma agulha de costura na água em um copo e então largá-la, ela irá
afundar. Por outro lado, se você colocar a agulha suavemente, na horizontal, ela não afundará
e permanecerá sobre a superfície, pois a pressão que exerce não é suficiente para romper a
tensão superficial da água. Com base no exposto, analise as seguintes afirmativas:

I – O material de que é feita a agulha tem densidade maior do que a da água.
II – Quando permanece sobre a água, a agulha está sujeita a uma força igual a seu peso.
III – A força de empuxo hidrostático sobre a agulha é sempre menor que seu peso.

Estão CORRETAS as afirmativas

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

15)  Uma lâmpada fluorescente, com potência de 20W, produz uma iluminação muito maior do
que uma incandescente de mesma potência, ligada na mesma voltagem, em uma residência.
Sobre estas lâmpadas, é CORRETO afirmar que:

A)  A lâmpada incandescente consome maior quantidade de energia elétrica se for ligada durante
o mesmo período que a fluorescente.

B)   A corrente elétrica com a qual funciona a lâmpada incandescente tem a mesma intensidade
daquela que faz funcionar a fluorescente.

C)  A lâmpada fluorescente converte energia elétrica somente em luz visível, enquanto que a
incandescente converte energia elétrica em várias outras formas.

D)  Na residência, a lâmpada fluorescente funciona em corrente alternada, enquanto que a
incandescente funciona em corrente contínua.

16)  Muitas aplicações práticas fazem uso da propagação de ondas eletromagnéticas. Dependendo
do tipo de aplicação, cada transmissor gera ondas de freqüências diferentes. Podemos citar
três exemplos comuns:

- Uma rádio AM, que transmite em 100kHz;
- Uma rádio FM, que transmite em 100MHz e
- Um transmissor do sistema de posicionamento global GPS, que transmite em 1575,42 MHz.

Sobre as ondas geradas pelos transmissores das aplicações citadas, considere as seguintes
afirmativas:
I – O comprimento da onda gerada pelo transmissor da rádio AM é o maior dos três;
II – Quando se propagam no vácuo, as ondas geradas pelos três transmissores tem a mesma
velocidade.
III – As duas primeiras são ondas transversais, apenas a terceira é uma onda longitudinal.

Estão CORRETAS as afirmativas
A)  I e II.
B)  I e III.
C)  II e III.
D)  I, II e III.
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17)  Considere um automóvel que sobe uma ladeira com velocidade constante. Suponha que a
ladeira tenha sempre a mesma inclinação. Nestas condições, analise as afirmativas abaixo:

I – Para manter a velocidade constante, a potência desenvolvida pelo motor deve ir aumentando
progressivamente conforme o carro se eleva.

II – A potência desenvolvida pelo motor depende diretamente do peso do carro.
III – A energia cinética do carro permanece constante, mas sua energia potencial aumenta na

subida.

Estão CORRETAS as afirmativas
A)  I e II.
B)  I e III.
C)  II e III.
D)  I, II e III.

18)  Em um termômetro clínico comum, uma pequena quantidade de mercúrio é colocada dentro
de um tubo de vidro bem fino. Quando o termômetro está à temperatura ambiente e o
colocamos em contato com o corpo de uma pessoa, observamos que a coluna de mercúrio
no tubo ocupará posições diferentes em seu comprimento, o que indica a temperatura do
corpo. Das alternativas abaixo, indique a afirmativa correta sobre o funcionamento do
termômetro de mercúrio:

A)  O mercúrio se expande, conforme sua temperatura aumenta, até ele atingir o equilíbrio térmico
com o corpo.

B)  O mercúrio tem coeficiente de dilatação igual ao do vidro no qual é colocado, pois se não
fosse assim seria impossível a leitura da temperatura.

C)  Ao contrair seu diâmetro pela diferença de temperatura, o vidro força o mercúrio a aumentar
seu comprimento dentro do tubo.

D)  Só podemos deixar o termômetro em contato com a pessoa durante alguns minutos, pois se o
tempo for longo demais o mercúrio se expandirá até o final do tubo, correndo o risco de
quebrá-lo.
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BIOLOGIA

19)  Uma imponente exposição sobre Charles Darwin está em cartaz no Museu de Arte de São
Paulo, abrindo as comemorações dos 200 anos de nascimento do cientista que explicou
como a vida evolui na Terra. (Veja, 09/05/2007).

As idéias evolucionistas de Darwin baseavam-se no fato de que

A)  as características dos seres vivos são adquiridas pelos organismos por indução dos mais
diferentes tipos de ambientes, ou seja, os fatores ambientais modificam os indivíduos.

B)  as espécies surgiram na Terra com características pré-determinadas, que permitiram a
sobrevivência nos seus ambientes específicos e, portanto, nenhum grupo de organismos
descende de um ancestral comum.

C)  o ambiente cria a necessidade do surgimento de determinadas características no organismo e
estas são transmitidas de geração a geração.

D)  os organismos apresentam características diferentes e o ambiente tem o papel de selecionar
os organismos com maior chance de sobreviver e reproduzir naquelas condições.

20)  A partir da Revolução Industrial, a humanidade começou a empregar a queima de
combustíveis fósseis em larga escala para produzir energia. A energia contida nas substâncias
que formam esses combustíveis foi originada, há milhões de anos, a partir da

A)  captação de luz solar pela fotossíntese.
B)  fixação de nitrogênio por bactérias anaeróbicas.
C)  degradação dos nutrientes inorgânicos.
D)  respiração dos organismos vivos.

21)  As proteínas, além de fazerem parte da estrutura das células vivas, atuam como enzimas,
comandando praticamente todos os processos vitais. O processo de síntese protéica consiste
na

A)  duplicação semiconservativa do DNA.
B)  tradução da informação do gene em uma seqüência de aminoácidos.
C)  transcrição do código genético dos ribossomos.
D)  replicação dos polipeptídios dos genes alelos.

22)  O aquecimento da Terra pode causar sérios problemas para a saúde humana. Há o risco de
as pessoas morrerem pela ação direta do calor, ou em decorrência de doenças transmitidas
pelos mosquitos que terão os seus habitats aumentados. São exemplos deste tipo de doenças:

A)  hepatite, doença de Chagas e encefalite.
B)  dengue, leishmaniose e esquistossomose.
C)  malária, dengue e febre amarela.
D)  febre tifóide, leishmaniose e doença de Chagas.
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23)  Durante o trajeto dos espermatozóides rumo às trompas, muitos morrem devido a condições
desfavoráveis de acidez, ou são englobados por células responsáveis pela limpeza do sistema
reprodutor feminino. Mesmo assim, milhares de espermatozóides atingem o óvulo, apesar de
apenas um penetrá-lo e fecundá-lo. São necessários milhares de espermatozóides entrando
em contato com o óvulo para que os (as):

A)  pronúcleos masculinos estimulem a eliminação do corpúsculo polar que protege o óvulo.
B)  envoltórios gelatinosos do óvulo sejam destruídos, de modo a expor a membrana ovular.
C)  prostaglandinas estimulem as contrações da musculatura dos ovidutos.
D)  gonadotrofinas sejam liberadas pela membrana  de fertilização do óvulo.

24)  Algumas plantas aquáticas apresentam parênquima especial, denominado aerífero ou
aerênquima, permitindo sua flutuação. No entanto,  os tecidos parenquimatosos  ou
parênquimas são encontrados em praticamente todas as partes de qualquer planta e sua
principal função é de

A) isolar e proteger os tecidos internos da planta.
B) preencher espaços entre tecidos internos.
C)transportar água e sais minerais das raízes até as folhas.
D) originar os diversos tecidos permanentes da planta.

QUÍMICA

Nas questões abaixo, numeradas de 25 a  27, assinale a alternativa que contém as
ASSERTIVAS CORRETAS.

25)
I.   O elemento cobalto (Z = 27) forma um íon com carga +3, que possui quatro elétrons

desemparelhados.
II.   A massa correspondente a 2,5 mols de boro (Massa molar = 11,8 g/mol) é igual a 27

gramas.
III.  No processo de fusão do gelo, as forças intermoleculares que devem ser superadas são

as interações dipolo-dipolo e ligações hidrogênio.
IV.  O alcano com 12 átomos de carbono tem fórmula molecular C12H22.

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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26)
  I.   O pH de uma solução de HNO3 0,003 mol/L é igual a 2,52. ( Adote log 3 = 0,48 )
  II.  Para a reação :                                                          Kc é igual a 279, a 1.000 K.

Nessas condições, a constante Kp será igual a 3,4.        ( Dado: R = 0,082  atm.L.mol-1.K-1. )
  III.  Considere a seguinte equação química:

        Se o equilíbrio do sistema for perturbado pelo abaixamento de temperatura, o mesmo se
deslocará para a esquerda, aumentando a quantidade de N2O3(g).

  IV.  Uma solução de pH = 4,6 contém mais íons H+ do que OH-.

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

27)
   I.   A concentração de bióxido de carbono na atmosfera é igual a 0,036%, o que corresponde

a 360 ppm.
  II.  Quando se separa o soluto do solvente, obtêm-se substâncias diferentes daquelas que

foram inicialmente misturadas.
  III.  A segunda energia de ionização de um elemento qualquer é maior do que a primeira,

uma vez que é necessária maior quantidade de energia para remover um elétron de
espécies que já têm uma carga positiva.

  IV.  Os números de oxidação dos elementos em negrito nas espécies Na
2
CrO

4
, H

2
S

2
O

4
,

Na
2
S

4
O

6
 e CaH

2
, são respectivamente iguais a +6, +3, +2½ e -1.

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

28)   A corrosão do ferro, bem como a de outros metais, está relacionada com a capacidade que
o metal tem de se oxidar e a capacidade de uma espécie como o oxigênio (O2) de se reduzir.

      Com relação ao processo de corrosão do ferro é CORRETO afirmar que:
A)  O metal atua como oxidante e o O2 atua como redutor.
B)  O ferro pode ser protegido da corrosão pela aplicação de uma fina camada de zinco para

revestimento (galvanização).
C)  A corrosão do ferro ocorre com aumento no número de oxidação do oxigênio.
D)  Metais que apresentam potencial de oxidação menor que o potencial de oxidação do ferro,

podem ser usados na fabricação de eletrodos de sacrifício que previnem a corrosão de objetos
de ferro, como canos de água ou de esgoto.

2SO2(g)  +  O2(g)            2SO3(g),  

N2O3(g)            NO(g)  +  NO2(g)     ∆H = 40,5 kJ.mol
-1

. 
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29)  Muitos dos ácidos carboxílicos foram inicialmente isolados de fontes naturais, especialmente
de gorduras, daí serem freqüentemente chamados de “ácidos graxos”.

     Com relação aos ácidos carboxílicos butanóico, etanóico, metanóico, pentanóico e
propanóico, é CORRETO afirmar que:

A)  São substâncias polares que formam pontes de hidrogênio entre si e com outras moléculas.
B)  A ordem crescente de solubilidade em água, na mesma temperatura, dos ácidos citados é:

metanóico <  etanóico <  pentanóico  <  butanóico <  propanóico.
C)  O butanóico tem ponto de ebulição menor que o do etanóico.
D)  Os ácidos carboxílicos têm Ka variando de 10-4 a 10-5, sendo portanto considerados ácidos

fortes.

30)  Em dois frascos têm-se duas substâncias cujas moléculas são representadas pelas estruturas A
e B dadas abaixo.

A respeito de A e B pode-se afirmar que:

A)  Apresentam efeitos fisiológicos iguais.
B)  Na mesma temperatura, suas solubilidades em água são diferentes.
C)  Suas moléculas apresentam átomos de carbono assimétrico.
D)  Apresentam diferentes pontos de ebulição.
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HISTÓRIA

31)

Desenho feito por um popular numa parede de Pompéia (século I d.C.). O vencedor, à esquerda, M. Atílio,
poupou a vida do perdedor, L. Récio Félix. In Pedro Paulo Funari. Roma – vida pública e vida privada. SP:
Atual Editora, 1994 p., 41)

Observe atentamente a imagem. Ela denota:
A)  luta de guerreiros tupinambá no Brasil Colonial.
B)  luta de guerreiros Astecas.
C)  luta de guerreiros pagãos na Idade Média.
D)  luta de gladiadores.

32)

“[...] Se antes um homem discordava de seu mestre, ele o deixava e podia empregar-se em outro
lugar. Contudo, a fisionomia das coisas mudou em poucos anos. Surgiram as máquinas a vapor,
exigindo um grande capital para sua aquisição e para a construção de edifícios suficientes grandes
para abrigá-las, juntamente com seiscentos ou setecentos trabalhadores. [...]”.

(E. P. Thompson. A formação da Classe Operária Inglesa. Vol. II, A maldição de Adão. RJ: Paz e Terra. p., 26)

O trecho acima refere-se ao processo da Revolução Industrial inglesa. Considerando-o,
bem como os estudos históricos, pode-se afirmar que:

A)  uma das mudanças ocorridas foi, principalmente, na organização do trabalho, uma vez que
os trabalhadores passaram a dispor apenas de sua força de trabalho, enquanto que o conjunto
dos meios de produção - fábrica e máquinas – pertencia ao patrão.

B)  Na produção manufatureira, as relações eram mais cordiais, sem conflitos, por isso “se antes
um homem discordava de seu mestre, ele o deixava e podia empregar-se em outro lugar”.
Havia uma socialização dos lucros entre mestres e aprendizes.

C)  O surgimento das máquinas ocasionou uma mudança radical no processo de produção por
ter destruído a organização coletiva das fábricas, erguidas em “edifícios suficientes grandes
para abrigá-las”, bem como aos trabalhadores.

D)  A implantação de uma oficina de mestres e aprendizes, ou seja, de uma manufatura doméstica
“exigia um capital significativo” para a aquisição das máquinas, principalmente a vapor e
contratação de grande número de trabalhadores, cerca de seiscentos ou setecentos.
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33)

Barbacena - “cidade célebre entre os tropeiros, pela grande quantidade de mulatas prostituídas
que a habitam e entre cujas mãos estes homens deixam o fruto de seu trabalho. Sem a menor
cerimônia vêm oferecer-se essas mulheres pelos albergues; muitas vezes os viajantes as convidam
para jantar e com elas dançam batuques, essas danças lúbricas”.

Auguste de Saint-Hilaire, Viagem às províncias do Rio de janeiro e Minas Gerais, p. 64. In: FIGUEIREDO,
Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século XVIII. RJ: José
Olympio; Brasília, DF: Edunb, 1993. P. 80)

De acordo com o relato acima e os estudos históricos acerca da sociedade mineradora
colonial é correto afirmar que:

A) a exploração mineral favoreceu a fixação de muitos homens na região das Minas. Por
conseguinte, o número de matrimônios aumentou, sobretudo entre “brancos” e “mulatas”, o
que fortaleceu a estrutura familiar e reduziu a prática da prostituição, conforme mostra o
texto.

B) a prostituição esteve igualmente presente em povoados, vilas e cidades. Era uma prática restrita
às mulheres “negras”, principalmente escravas, que através dessa atividade asseguravam o
próprio sustento, como também rendimentos vultosos aos seus senhores.

C) a maioria das prostitutas eram “mulatas” viúvas ou “abandonadas”, cujos companheiros partiam
nas tropas. Sozinhas e empobrecidas, elas recorriam à prostituição, uma vez que a ausência
do marido impunha a elas unicamente, o próprio sustento e o de sua família.

D) para vários homens, as cidades eram lugares transitórios nos quais se cumpriam obrigações
para com o Governo Real e usufruía-se de algum lazer, como os batuques. Nesse sentido, a
prostituição foi uma alternativa viável sobretudo para mulheres que precisavam garantir seu
sustento e pagar tributos.

34)
“O sr. Joaquim Luiz Gomes, subdelegado de Nazaré, teve denúncia de que o pajé Manuel dos
Santos exercia descaradamente sua função na estrada da Independência, em uma rocinha. (...)
Após a cerimônia, o subdelegado prendeu o dito pajé, o qual teve que pagar a multa de 20 mil réis,
por infração ao código de posturas. Dando uma busca na casa de Manuel Santos, a polícia
apreendeu: 1 caveira de mucura, um umbigo de criança, uma canela de galinha, uma vela grande
de  cera, uma imagem de N. Srª das Dores, dois dentes de cavalo, uma garrafa de cachaça. (...)”

Publicado no jornal “Diario de Noticias”, de 01/12/1886. P. 02. (adaptado)

A partir da leitura da notícia acima e dos estudos históricos sobre o assunto é correto afirmar que:

A)  Manuel Santos foi um dos raros pajés a ter suas ações expostas no noticiário jornalístico
belenense, pois, devido à oficialidade do catolicismo, a prática da pajelança em Belém era
praticamente inexistente.

B)  para alguns moradores de Belém, as práticas de curandeirismo deveriam ser reprimidas pela
polícia, pois consideravam que os verdadeiros saberes acerca de doenças e respectivas curas
eram de domínio da medicina oficial.

C)  certamente Manuel Santos teria desafetos no “Diario de Noticias”, pois na Belém do século
XIX havia inúmeros pajés desenvolvendo suas práticas, visto que essas eram validadas tanto
pelas autoridades eclesiásticas quanto policiais.

D)  na verdade, apesar de causar desconforto entre moradores de Belém, as práticas de
curandeirismo conferiam certo “glamour” exótico à capital do Pará. Devido a isso, a pajelança
era tolerada por autoridades em geral e difundida na imprensa.
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35) “Compreendam, portanto, os governos, a necessidade de educar os homens, abrir-lhes  ensanchas
ao trabalho, ligar a fonte de seus produtos aos meios consumidores; tirem-no do analfabetismo,
eduquem-lhe a energia, preparem-lhe o tipo, purifiquem-lhe a raça (...)”

ensanchas: sobras. (de ensanchar: ampliar.)

(Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, n. 15, p. 288, nov. 1935. In: DUTRA, Eliana de
Freitas. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos 30. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, Belo Horizonte
UFMG, 1997.  P. 312)

No contexto em que se insere, a frase em negrito reforça um imaginário social sobre o
trabalhador brasileiro, segundo o qual:

A)  inexistia raça impura, uma vez que o processo educativo efetivado em séculos de história
normatizou e nivelou “indígenas, “negros” e “brancos” para vivenciar o mundo do trabalho.

B)  a classe trabalhadora era considerada inapta ao mundo do trabalho, uma vez que em seu
processo de formação concorreram raças impregnadas pelo analfabetismo e  indolência.

C)  o aprimoramento dos homens para o trabalho dependia da superação de imperfeições
encontradas em “raças inferiores” tais como a ignorância, a incompetência e o comodismo.

D)  graças às ações de governantes brasileiros, os trabalhadores nacionais tornaram-se competentes,
operantes e ordeiros, ou seja, uma “raça” purificada pela educação para o trabalho.

36)

Observe atentamente a imagem. Considerando o contexto histórico em que foi produzido,
é correto afirmar:

A)  A política econômica do governo militar durante o chamado “milagre econômico” propiciou
a expansão da indústria automobilística aumentando o consumo de automóveis e  de
eletrodomésticos, símbolos de status da classe média e das elites nacionais.

B)  A propaganda foi um dos instrumentos de desaquecimento do mercado interno, uma vez que
a economia dos anos 70 do século passado favorecia a produção de bens não duráveis,
como os automóveis e a indústria têxtil.

C)  O slogan “Estamos do lado dele”, é um claro posicionamento político de aceitação da
diminuição do consumo de automóveis importados, uma vez que a política econômica
dificultava a entrada das indústrias automobilísticas.

D)  O “milagre econômico” foi pautado em aumentos salariais progressivos para os trabalhadores,
diminuição das horas de trabalho e de respeito aos direitos políticos e trabalhistas, como a
greve enquanto instrumento legal de reivindicação.
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GEOGRAFIA

37)

               BRIGAGÃO, Clóvis e RODRIGUES,Gilberto.Globalização a olho nu.São Paulo. Moderna.1998.p 51.

A interpretação da imagem acima e os conhecimentos sobre o meio técnico-científico-
informacional possibilita afirmar que:

A)  além das distâncias, a informática e as redes permitem também a diminuição das desigualdades
entre países ricos e pobres, haja vista que a inclusão digital das populações pobres melhora as
condições de vida das mesmas.

B)  a aceleração do tempo no mundo atual se faz sentir de várias maneiras a exemplo do aumento
da oferta de emprego nos países mais desenvolvidos, devido ao surgimento de novas profissões
características do mundo informatizado como analistas e programadores, dentre outros.

C)  uma das facetas mais impressionantes em curso na era da globalização é a expansão das
organizações supranacionais (como organismos internacionais, blocos regionais, empresas
transnacionais) e dos fluxos contínuos e ininterruptos envolvendo comércio, finanças e
circulação de pessoas e mercadorias.

D)  a distância entre os lugares tornou-se relativa, pois o mundo on-line, em tempo real, aboliu
plenamente o tradicional espaço territorial, terminando não só com as fronteiras culturais
entre os povos como também com as fronteiras políticas entre os estados-nações.

O Mundo conectado.
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38)

“Índia. Avanço, mas não de tigre. De elefante”
O gigante asiático está crescendo em ritmo acelerado.

           Revista Veja. Junho de 2006 p.118.

“Gigantes da Ásia redesenham a globalização”
O ajuste do PIB pela paridade do poder de compra revela que a China já é a segunda
maior economia do mundo, enquanto a Índia ocupa a quarta posição, bem próxima
do Japão.
                                                                                            Jornal Mundo. Maio 2007.

      As notícias acima demonstram que Índia e China se assemelham na significativa expansão
econômica que tiveram nos últimos anos, porém são diferentes em alguns aspectos, tais como:

A)  dimensão demográfica, uma vez que a Índia possui uma reduzida população absoluta, ao
contrário da China que tem um grande contingente populacional.

B)  composição étnica, enquanto a China notabiliza-se pela unidade cultural com uma etnia
dominante, a Índia é um verdadeiro mosaico de povos, línguas e religiões.

C)  desigualdades regionais; na China o crescimento econômico é homogêneo, não existindo
pobreza no país, o que não acontece na Índia que apresenta um grande percentual de pobres,
fato agravado pela rigorosa divisão da sociedade em castas, imposta pela religião hindu.

D)  função geopolítica no contexto da globalização, pois apenas a China é um pólo catalizador
da expansão econômica no continente asiático, aspecto no qual a Índia apresenta
inexpresssividade.

39)

“ O aquecimento do sistema climático é inequívoco e agora é evidente por meio de observações
de aumentos nas temperaturas médias globais da atmosfera e dos oceanos, fusão generalizada da
neve e do gelo e elevação global do nível do mar.”
                                                           Climate Change 2007.The physical science basis.Fevereiro 2007.

        O aquecimento global tem sido tema de recentes reuniões e cúpulas de diversos organismos
internacionais devido a gravidade que o fato oferece à Terra. Sobre o tema em questão é
verdadeiro afirmar que :

A)  o aumento das temperaturas médias nas noites mais quentes e mais frias e nos dias frios é um
efeito deste aquecimento e resulta muito mais de fatores naturais do que de interferências
antropogênicas.

B)  o Brasil inclue-se como um dos maiores emissores de gases poluentes que provocam o
aquecimento global, devido não só as queimadas realizadas na Amazônia como também
pela contribuição dos gases provenientes das indústrias, uma vez que a atividade industrial é
intensa em todo o território nacional.

C)  os Estados Unidos, seguidos da Austrália e do Canadá, lideram a lista dos maiores geradores
de gases estufas, em função especialmente das intensas queimadas das florestas desses países
e ainda em menor porcentual pela motorização de suas populações.

D)  a gradativa elevação das médias térmicas que tem acontecido nas últimas décadas no nosso
planeta tem provocado uma conscientização da possibilidade de destruição do próprio
homem, pois os impactos globais são “democratizados”, ou seja, passam a atingir todos os
homens sem distinção de classe social, raça ou cultura.
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40)  Leia com atenção o texto abaixo:

    “ Um cortiço ! Exclamava ele possesso,um cortiço ! Maldito seja aquele vendeiro de todos os
diabos !Fazer-me um cortiço debaixo das janelas !....Estragou-me a casa, o malvado. (...) Noventa
e cinco casinhas comportou a imagem da estalagem (...)E naquela terra encharcada e fumegante
(...) começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva (...) que parecia
brotar espontânea (...)naquele lameiro..(...)Durante dois anos o cortiço prosperou (...) ganhando
forças, socando-se de gente.....”
                                                        AZEVEDO,Aluisio. O Cortiço. 3ª ed.São Paulo:Ática.1975.p 20/21

A partir  da leitura e dos conhecimentos sobre a realidade urbana brasileira é verdadeiro
afirmar que:

A)  na maioria da médias e grandes cidades brasileiras o problema “moradia” faz-se presente de
maneira intensa, principalmente entre as classes menos favorecidas, fato que está relacionado
em grande parte a pouca eficiência e baixos investimentos das políticas públicas no setor
habitacional.

B)  o fato ao qual refere-se o texto é mais intenso nos centros urbanos de pequena magnitude,
haja vista  que os problemas habitacionais nas grandes metrópoles foram praticamente
resolvidos com a construção de conjuntos populares destinados às classes pobres.

C)  nos dias atuais, as moradias como as relatadas no texto foram substituídas por ocupações
irregulares( invasões), em sua maioria na periferia das cidades, apresentando uma infra estrutura
urbana adequada, sendo áreas saneadas e com  boas condições de moradia.

D)  os cortiços são formas de habitação coletiva, cujos moradores são de baixa renda, que optaram
por este tipo de moradia para fugir de problemas como a violência e poluição, sendo portanto
uma auto-segregação espacial.

41)  Leia com atenção o texto abaixo.

 “.....não é nas zonas áridas e semi-áridas do interior nordestino onde as pessoas comem pior, como
equivocadamente se crê.O sertão(...) padece fomes periódicas.Porém, é no litoral úmido onde se
padece a fome endêmica.Ali, onde mais opulenta é a opulência, mais miserável se forma a miséria;
a região eleita pela natureza para produzir todos os alimentos, nega-os todos.(...) O alimento das
minorias converte-se em fome das maiorias.Como de costume, a expansão expandiu a fome .”
                      GALEANO,Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro.Paz e Terra.1978,p 75.

A partir da análise do mesmo e dos conhecimentos sobre a realidade nordestina é
verdadeiro afirmar que:

A)  as estruturas arcaicas existentes no Nordeste do Brasil são responsáveis, em grande parte, pela
fome crônica existente na região, tanto no Sertão, como no Agreste e no Litoral úmido; sendo
que neste último o fato é agravado pelas prolongadas estiagens e infertilidade de seus solos,
que nem com irrigação tornam-se agriculturáveis.

B)  o autor refere-se à Zona da Mata Nordestina, onde reinam os canaviais e a riqueza dos senhores
de engenho, existindo porém a miséria dos que não tem acesso à terra, sendo que um dos
fatores que mais colabora para esta situação é a concentração fundiária desta sub região
nordestina.

C)  existem contrastes entre o Sertão e o Litoral úmido, que não se fazem presentes apenas na
natureza, pois a estagnação econômica e a fome endêmica são perenes no Sertão, enquanto
a opulência e a fartura são traços marcantes e constantes na Zona da Mata, onde inexistem os
problemas de fome e desnutrição.

D)  a miséria do Sertão é resultante da pobreza e acidez dos seus solos que impedem a prática
agrícola, ao contrário da Zona da Mata onde os férteis solos do tipo massapé são o sustentáculo
da lavoura canavieira, que vai proporcionar riqueza e opulência à totalidade de sua população.
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42)

“ Em nenhuma outra região o rio assume tanta importância fisiográfica e humana como na Amazônia,
onde tudo parece viver e difinir-se em função das águas: a terra, o homem, a história. Aqui, mais do
que em outra parte, será acertado dizer que o rio condiciona e dirige a vida.”
                    MOREIRA, Eidorfe. 1989: p 63.Obras reunidas vol I Conselho Estadual de Cultura CEJUP. 1989.

Amazônia / século XXI.
   É poeira, terra vermelha cobrindo imensas pistas
   Fogo, queimada e devastação
   Estradas a perder de vista
   Só vejo carros, grandes, pequenos e imensos caminhões.

   Será a mesma terra dos botos, iaras e igarapés ?
   Onde o rio acima paresque não tinha fim
   E no reino das águas reinavam vitórias-régias e mururés
   E a mãe d’água cantava saudando os “serafins.”
                                                                 Lenora Maria

Os textos acima descrevem a mesma terra, a Amazônia, porém em diferentes épocas,
dando a impressão que são duas terras bem distintas. A análise comparativa  e os
conhecimentos sobre esta região nos possibilita concluir que:

A)  nessa “nova amazônia”, o ritmo da vida econômica e cultural e toda a acessibilidade são
ditados, unicamente, pelos novos traçados rodoviários, ressaltando-se a emergência de vilas
e povoados neste novo padrão de circulação, a exemplo de Marabá no Pará.

B)  a abertura das chamadas rodovias de integração e a expansão das fronteiras econômicas
pouco alteraram o espaço regional amazônico, principalmente na questão do uso da terra e
na preservação cultural da populações tradicionais.

C)  na atualidade, o espaço regional amazônico passa por grandes transformações, especialmente
no uso da terra, no qual a expansão/intensificação da agro-pecuária e da mineração
determinam, em grande parte, a dinâmica econômica e demográfica, sem esquecer as
alterações ocorridas no espaço da circulação.

D)  ainda predomina na região uma rede urbana preponderantemente dentrítica, onde os principais
centros regionais são de cidades fluviais, a exemplo de Imperatriz, no Maranhão, e Castanhal,
no Pará. Nelas, o rio representa o elemento primaz, nos aspectos que dizem respeito à
organização espacial, à alimentação, à circulação e à cultura.



                  CESUPA • Processo Seletivo 2007 / 2o Semestre
        Boletim de Questões • Página 21

LITERATURA

43)  Leia os excertos, analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA:

1 Pai Francisco é o velho africano macumbeiro,
amancebado com a Catirina, cômico e paciente do cordão!

- Um Carlitos sem bigodinho e cartolinha...

O amo é a soberba mestiça do feitor discricionário*
que manda nos vaqueiros da maloca inteira,
que foi batizada pelo Padre Anchieta.

Bruno de Menezes
* arbitrário, autoritário

2 Bóiam aromas, fumos de cozinha;
Com o cabaz** às costas, e vergando,
Sobem padeiros, claros de farinha;
E às portas, uma ou outra campainha
Toca, frenética, de vez em quando.

**cabaz: cesto de vime.
E eu recompunha, por anatomia,
Um novo corpo orgânico, aos bocados.
Achava os tons e as formas. Descobria
Uma cabeça numa melancia,
E nuns repolhos seios injetados.

Cesário Verde

I – Os dois excertos trazem à cena da literatura personagens do povo;
II – o excerto 1 prioriza o rito cultural; o 2, por sua vez, enfatiza a idealização física das personagens;
III - o excerto 1 faz alusão à cultura popular; o 2 enfatiza odores, imagens, sons, incitando os

sentidos do leitor;
IV – Ambos foram compostos obedecendo a regras formais rigorosas como a dos versos

alexandrinos.

Estão CORRETOS os itens:

A)  I, II e III.
B)  II, III.
C)  III e IV.
D)  I e III.
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In: Piratas do Tietê (adapt.) - LAERTE

44)

Água da palavra, água de rosa dura
Proa da palavra, duro silêncio, nosso pai,
Margem da palavra entre as escuras duas
Margens da palavra, clareira, luz madura
Rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai
Meio a meio o rio ri por entre as árvores da vida
O rio riu, ri por sob a risca da canoa
O rio riu, ri o que ninguém jamais olvida
Ouvi, ouvi, ouvi a voz das águas
Asa da palavra, asa parada agora
Casa da palavra, onde o silêncio mora
Brasa da palavra, a hora clara, nosso pai
Hora da palavra, quando não se diz nada

O fragmento acima, da composição de Milton Nascimento e Caetano Veloso, dialoga com o
“A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa. Ao fazer alusão a detalhes do enredo, o
fragmento remete-nos:

A)  a um grupo familiar que, nos sertões das Gerais, tem o pai como “cabeça de família”, função
de que ele, um tradicionalista, não quer afastar-se;

B)  a uma família que, embora vivendo no interior do Brasil, é marcada pela infidelidade do pai,
o que acaba por desestruturar a harmonia do grupo, levando ao desespero a esposa, que
sentencia: “Cê vai, ocê fique, você nunca volte...”;

C)  à narração de um filho que, juntamente com sua família, não consegue compreender o gesto
do pai em abandonar-se à própria sorte numa canoa que flutua no rio;

D)  à carência de filhos e marido ao verem a mãe, em busca da felicidade, abandonar a família
numa embarcação que sobe o rio das Velhas no sertão das Gerais.

45)

    O quadrinho acima, é uma re-apropriação do poema “Tabacaria”, que nos faz interpretar:
A)  a inclinação nacionalista que insere o poeta na tradição de Luís Vaz de Camões;
B)  o bucolismo e o paganismo, explorados por este poeta que é considerado o mestre entre os

heterônimos de Fernando Pessoa;
C)  a emoção existencial de um poeta moderno, desajustado diante da tradição, mas afeito ao

movimento das máquinas;
D)  a racionalidade da poesia; o cultivo da forma, advinda do paganismo epicurista, cultivado

por Álvaro de Campos.
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46)

“Alfredo olhava o convés já limpo, sem mais o cheiro das oito reses deixadas no Matadouro. Nelas
ficara o cheiro das três casas, dos campos marajoaras. Também o cheiro de Andreza. Apertou o
cabo com uma súbita vontade de chorar, não sabia se de contentamento ou de saudade, como se
nele as duas paixões, a da cidade e a da menina, lutassem ali naquele instante”

(Dalcídio Jurandir, Belém do Grão-Pará, 2004).

O fragmento acima evidencia:

A)  o dilema de um menino interiorano que necessita migrar e que fica marcado fortemente pelas
emoções da terra natal de que nunca se desprende totalmente;

B)  a recordação do menino, que desaparece totalmente no momento em que ele pisa no chão
da grande cidade. As expectativas em relação ao que ele vai encontrar apagam de sua memória
o passado;

C)  a representação histórica de uma das capitais amazônicas do látex, que, então, experimentava
a decadência econômica e moral;

D)  o ostracismo político da família Alcântara, que devido a um gesto de caridade cristã, abriga
Alfredo em sua estada inicial em Belém.
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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.

“FOOTING”

Por Dani Mateo, presentador de “Noche sin tregua” en Paramount Comedy

Odio al footing. Me repugna el deporte en general, pero el footing, el  jogging o como se llame
me produce un asco especial. ¿Hay un ejercicio más humillante? Para empezar puedes
practicarlo en cualquier sitio. Esto que podría ser una ventaja no lo es, porque haces que elijas
el parque más cercano, lo que significa que todos tus vecinos podrán verte congestionado y
vestido con unos calzones ridículos mientras se toman unas cañas.
Además, sus supuestos beneficios son internos. No he visto a nadie ponerse más guapo por
correr media hora al día. No digamos si, como la mayoría, lo hace dos o tres veces a la semana.
La próxima vez que paseéis por un parque, fijaos en que el 80% de los que corren están más
gordos que tú. Eso sí, los triglicéridos los tienen estupendos… Encima, el footing perjudica tu
vida en pareja. Recuerdo cuando me decidí a practicarlo. Para evitar encontrarme con niños,
perros y abuelos, me levantaba a las seis de la mañana. Así que, sin quererlo, mi chica también
amanecía con el alba. Acabamos dando un nuevo significado al clásico diálogo: “Cariño, me
voy a correr”. “¿Tan pronto?”
Al final lo dejé antes que ella me dejara a mí. Ahora me levanto más contento: sabiendo que
me espera un cafetito y no 30 minutos de sudor, pero me siento culpable. Y fruto de este
malestar por ser un vago ha nacido este artículo. ¡Tengo que buscar un gimnasio ya!

Revista DT número 124 página 44 Madrid.

GLOSARIO DEL EXAMEN

Aunque – ainda que
Mientras – enquanto
Muchacha – garota
Sino – a não ser
Sitio – lugar
Sudar – suar
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47)  El footing le produce a Dani Mateo un “asco especial” porque...

A)  mientras uno lo practica otros se toman unas cañas.
B)  se puede practicar en todos los sitios de la ciudad.
C)  lo practican personas en ropas ridículas.
D)  todos los vecinos lo practican juntos.

48)  ¿Qué expresión sustituye a “encima” en “Encima, el footing perjudica tu vida en pareja” sin
alterar su sentido?

A)  Sobre
B)  Arriba
C)  Además
D)  Así

49)  La chica a que se refiere Dani Mateo es su…

A)  hermana
B)  hija
C)  muchacha
D)  novia

50)  Aunque odie al “deporte en general” Dani Mateo:

A)  Se siente culpable por haber escrito el artículo “Footing” para la revista DT.
B)  No ve otra alternativa sino buscar un gimnasio para curar su ocio.
C)  Sabe que todos los que lo practican son gordos.
D)  Se siente contento porque toma su cafetito sin sudarse.
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INGLÊS

IN THE NEXT QUESTIONS, CHOOSE THE CORRECT ANSWER ACCORDING TO THE TEXT:

GLOBAL WARMING

Global Warming is one of the most serious threats facing our planet
today. Scientists agree that global warming is real and caused by human
activities and many say we have only 10 years to take action before we
cause irreversible harm.

Excessive resource and energy use and a growing demand for raw materials
are largely responsible for the depletion of natural resources worldwide
and the acceleration of global warming – which is contributing to rising
sea levels, extreme weather patterns, extended droughts and floods,
disappearing glaciers, and increased health risks.

Fortunately, there are many things we can each do to respond: use less
energy, drive greener cars, green our homes, and demand that corporate
leaders and our elected officials act today.

Adapted from www.planetgreengame.com / 2007

Glossary:
threats – ameaças
harm – dano
raw materials – matéria prima
depletion – esgotamento
worldwide – por todo o mundo
droughts – secas
floods – enchentes
greener cars – carros mais eficientes
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47)  The word that best qualifies the problem presented by the text is
A)  scientists
B)  warming
C)  planet
D)  threat

48)  The referred problem can be reversible if

A)  human activities remain the same
B)  the planet stops facing threats
C)  action is taken within a decade
D)  scientists agree it is not real

49)  The problem is mainly caused by the

A)  depletion of natural resources
B)  disappearing of glaciers
C)  increasing health risks
D)  rising of sea levels

50)  We can each help by

A)  responding to elected officials
B)  avoiding droughts and floods
C)  choosing green cars to drive
D)  saving energy
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FRANCÊS

Agissons ensemble pour garder la mer vivante

C’est sans doute parce que l’océan
nous échappe qu’il nous fascine tant. Nul ne
le comprend, nul ne le domine. Il réveille en
chacun de nous des sentiments puissants de
liberté, d’étonnement, d’apaisement...

Consciemment ou non, nous
pressentons qu’il nous est totalement
indispensable. Bien que cet « outre-monde»
garde encore l’essentiel de ses secrets, il porte
en lui notre passé et conditionne notre avenir.
Les scientifiques nous le confirment,
l’essentiel de la diversité du vivant de la
Planète se trouve dans ses mers, mais il nous
est encore largement inconnu. Or, ce monde
enchanté est aujourd’hui gravement menacé par le tribut que lui font porter les activités humaines:
réchauffement climatique, érosion du littoral, épuisement des ressources, pollutions, etc.

Que deviendra l’océan, patrimoine commun de l’humanité, dans dix ou vingt ans si
nous tous, usagers de la mer, aquaculteurs, pêcheurs, plongeurs, armateurs, sportifs, citadins...
n’apprenons pas à partager et à respecter cet espace de vie ? Nous, citoyens, acteurs locaux,
scientifiques, entrepreneurs, élus... sommes tous des marins d’origine, embarqués sur la planète
mer depuis des millénaires, et pour encore une longue navigation. Puisse, une fois encore,
l’émerveillement, qui est une force de commencement, susciter le respect et, surtout, la
conscience que nous pouvons tous agir pour aller non pas vers une société de privation mais
vers une société de modération.

L’océan connaît une dégradation sans précédent : pollution, destruction, surexploitation.
Il est urgent de traduire cette prise de conscience en actes individuels et collectifs. Les milieux
aquatiques se caractérisent par une grande diversité mais aussi par leur fragilité. La perturbation
de l’eau entraîne la disparition de nombreuses espèces, voire du milieu lui-même. Respecter
l’eau, l’air ou les écosystèmes c’est participer à la protection de l’océan. Dans notre vie
quotidienne, le préserver, c’est réduire l’impact de nos activités mais aussi tendre vers une
gestion durable de l’océan et de ses ressources par tous ses usagers.

Où agir ? Dans nos activités comme dans nos loisirs, à terre, sur le littoral comme sur mer
puisque 75 % des pollutions marines proviennent du continent. Que faire concrètement ?
S’informer, se former, s’impliquer dans la vie locale, trier ses déchets, économiser l’eau et
l’énergie, réduire ses émissions de CO2, produire et consommer bio, adapter ses loisirs à la
fragilité du milieu, faire des achats réfléchis sont autant d’actions visant à tendre vers un
développement durable.

Adapté du site http://www.planete-eau.org/oceans/edito.php
GLOSSÁRIO

apaisement – apaziguamento, calma, tranqüilidade
réchauffement - aquecimento plongeur – mergulhador
déchets – detritos, restos, lixo loisir – lazer
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47)  Que veut dire l’expression “outre-monde” dans le contexte?

A)  Le monde de rêves et de l’imagination évoqué par le mystère des océans.
B)  Les océans sont encore si mystérieux que, pour nous, c’est comme s’il s’agissait d’un autre

monde.
C)  Le monde des esprits, où est notre passé, représenté par les gens morts dans la mer.
D)  Le monde maritime, mythologique, opposé au monde terrestre, scientifique.

48)  Quelle action ci-dessous, parmi celles suggérées par le texte, doit être réalisée pour préserver
les océans?

A)  Soutenir l’émission du gaz carbone, filtré par la vie marine.
B)  Éviter des activités ayant rapport avec les océans pour les mieux préserver.
C)  Se rendre compte que ce n’est qu’un petit pourcentage de pollution qui provient du continent.
D)  S’amuser dans les milieux aquatiques tout en respectant leur vulnerabilité.

49)  Complétez la phrase suivante en vous appuyant sur ce que vous venez de lire: L’océan est
fascinant ..................................................

A)  parce qu’il y a encore beacoup de choses que nous ne connaissons pas à son sujet.
B)  parce qu’il garde notre passé et menace notre avenir.
C)  parce qu’il est beau et nous fait rêver.
D)  parce que  l’essentiel de la diversité minerále de la Planète se trouve dans ses mers.

50)  Le texte nous dit que jamais l’océan n’avait subi une telle détérioration comme celle de nos
jours. Quels mots ci-dessous traduisent cette idée?

A)  dégradation, patrimoine, perturbation
B)  préservation, disparition, diversité
C)  pollution, destruction, surexploitation.
D)  consommation, gestion, érosion.


