
PROCESSO SELETIVO 2012 / II

BOLETIM DE QUESTÕES

ESPANHOL



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Este é o BOLETIM DE QUESTÕES  da Prova, o qual contém as Partes I e II, a saber:
Parte I – REDAÇÃO.
Parte II – 50 QUESTÕES OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (06), 
Matemática (06), Física (06), Biologia (06), Química (06), História (06), Geografia 
(06), Literatura (04) e Língua Estrangeira (04).

2. Verifique se este BOLETIM está completo e se o mesmo corresponde à LÍNGUA 
ESTRANGEIRA de sua opção. Em caso de divergência, comunique imediatamente 
ao fiscal.

3. Além deste BOLETIM, você receberá o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE 
REDAÇÃO, os quais estão devidamente identificados com seu nome e número de 
inscrição. Confira, cuidadosamente, o material recebido e, em caso de divergência, 
comunique imediatamente ao fiscal.

4. A FOLHA DE REDAÇÃO é o espaço destinado para o desenvolvimento da mesma. 
Utilize, se necessário, outros espaços para rascunho.

5. Não destaque qualquer folha do grampo. Não identifique, quer com seu nome, quer 
com seu número de inscrição ou de outra forma, qualquer folha destinada às suas 
respostas. Escreva com letra bem legível, evitando rasuras. Use caneta esferográfica 
azul ou preta.

6. Para cada uma das QUESTÕES OBJETIVAS são apresentadas quatro alternativas, 
classificadas com as letras “A”, “B”, “C” e “D”. Só uma corresponde ao quesito 
proposto. Marque uma alternativa somente. A marcação de mais de uma anula a 
questão. As instruções para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA estão indicadas 
no mesmo. Observe a única maneira correta apresentada. Utilize caneta esferográfica 
azul ou preta.

7. Ao final da prova, dirija-se ao fiscal para entregar todo o material recebido: o BOLETIM 
DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO. A devolução do 
material é de sua inteira responsabilidade. Em seguida, assine a lista de frequência 
na linha correspondente ao seu nome.

8. O tempo total de prova é de 05 (cinco) horas.
9. Mantenha a calma e a tranquilidade.

BOA PROVA!      
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PARTE I - REDAÇÃO

  Estamos lhe apresentando dois temas para redação. Escolha apenas um deles para desenvolver 
seu texto em prosa. Textos em verso serão anulados. Lembre-se de que você está participando 
de um concurso e a redação avalia seu desempenho no registro escrito da língua, portanto 
procure ajustar-se à modalidade adequada para a ocasião. Quanto à forma de grafar e 
acentuar as palavras, serão aceitas tanto a vigente até 31/12/08 quanto a que entrou em 
vigor em 01/01/09. Seu texto deverá ter no mínimo 12 e no máximo 30 linhas. Boa prova.

Proposta 1  
Erratas na vida

 Na coluna anterior, cometi um erro que cobraria de alunos meus, quando lecionava em 
faculdade; citei um poema como sendo da falecida poeta americana Sara Teasdale, mas era de Edna 
St. Vincent Millay. Uma leitora chamou minha atenção por e-mail, respondi agradecendo e hoje 
estou fazendo a correção. Se eu fosse mais minuciosa, na hora de escrever teria prestado atenção 
em uma vaga fagulha de dúvida quanto ao nome da escritora, que me inquietou numa fração de 
segundo. Teria recorrido à internet para confirmar. Não o fiz, não fui boa aluna, errei, agora a errata.
 Depois fiquei pensando em algo que escrevi meses (ou anos?) atrás: não poder fazer erratas 
na vida. Por exemplo, fazer uma errata para os momentos em que fui impaciente e boba, em que 
deixei de escutar o outro, em que atropelei suas palavras ou sentimentos, porque estava cansada, 
ou sem tempo, ou simplesmente sem educação, sem carinho.
 Ou quando, menina e adolescente, não gostava de visitar uma de minhas avós, de quem hoje 
me lembro com enorme afeto e interesse. Foi uma das primeiras mulheres fotógrafas do seu tempo, 
apenas escondia isso dando ao seu ateliê o nome do marido. Lia muito e me emprestava biografias 
de mulheres famosas, princesas, atrizes. Mas, naquele tempo de avós menos divertidas, as visitas a 
ela eram acompanhadas de mil recomendações: fale alemão com a vovó, sorria, seja gentil, peça 
para ver o jardim e elogie as flores, não conte que a mamãe ontem foi jogar cartas com as amigas 
e não a convidou. Enfim, eu já saía de casa com receio de fazer alguma coisa errada. Hoje, acho 
que, se eu fizesse, ela e eu iríamos nos divertir.
 Seria bom fazer errata para as vezes em que fui uma aluna impossível, sempre inquieta, ou 
distraída, ou rindo de bobagens quando era para ficar séria, com horror à autoridade e a limites, o 
que muitas vezes me valeu belos castigos. Errata para as vezes em que podia ter viajado e não fui, 
por covardia; em que devia ter falado e não falei, por preguiça; em que devia ter me calado e falei, 
por ser estabanada e tender a falar antes de refletir. Uma errata para as muitas decisões atrapalhadas, 
tantas indecisões desnecessárias, tantas lágrimas por tolices e tanta mágoa por infantilidade. Errata 
para os erros e também para o que não foi erro, mas desatenção, inabilidade, incompetência mesmo.
 Bem que se poderia ter a permissão, a possibilidade, o enorme conforto de escrever, ou fazer, 
para todas as imperfeições cometidas, uma bela errata, porque, afinal, a gente é apenas uma pessoa, 
e o velho provérbio diz que podemos ser anistiados; afinal, errar é coisa desse ex-quadrúpede que 
se meteu a andar ereto, e ainda por cima a pensar, e virou humano.

                                                (Lya Luft, Veja, 29/02/2012 – trechos )  

Em nossa história de vida há sempre fatos que nos incomodam e , se pudéssemos, gostaríamos 
de reescrevê-los, consertando erros e livrando-nos da culpa. Eleja um fato que mais o 
incomoda e reescreva sua história em um texto em prosa cujo título será A minha errata.
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Proposta 2
Pais precisam se envolver com a vida de seus filhos na internet

Atordoados com o desenvolvimento tecnológico que não conseguem acompanhar na mesma 
velocidade que seus filhos, os pais vêm se abstendo de prepará-los para o universo digital, deixando-
os expostos ao risco.
O diagnóstico é de Michael Rich, 58, professor do Centro de Mídia e Saúde Infantil da Universidade 
Harvard e um dos maiores especialistas americanos nas interações de crianças com mídias diversas.
“Os pais precisam engolir seu orgulho e se tornar aprendizes dos filhos na parte técnica, para que 
possam ser seus professores na parte humana” disse Michael Rich em entrevista à Folha:
Folha - As crianças estão sendo apresentadas à tecnologia cada vez mais cedo. Isso é ruim?
Michael Rich – Não, mas também não é bom. O problema é que os pais dão essas ferramentas 
para as crianças não porque elas precisem ou saibam usar, mas por causa da pressão social e das 
próprias crianças. Os filhos dizem: “Eu quero um iPhone porque todos os meus amigos têm um”. 
Assim como você pensa em quando deve mostrar para uma criança o que é uma serra elétrica, 
deveria considerar quando vai apresentar-lhe a televisão, a internet, os celulares.
Folha – O senhor diria que os pais têm noção do risco que a exposição das crianças à tecnologia 
pode trazer?
Michael Rich – De modo algum! Eles não têm a menor ideia, muitas vezes porque não querem saber. 
Eles sentem que as crianças sabem muito mais do que eles, porque são nativos digitais, enquanto 
os pais são imigrantes digitais, acabaram de chegar, não falam a língua, não entendem o lugar. Os 
pais estão acostumados a ser os “experts” da família e sabem que, nesse ambiente, não o são, então 
decidem não comprar essa briga, apenas dão o laptop, o celular e pensam:”Desde que eles estejam 
no quarto, não vão se meter em problemas”, o que é um erro.
Folha – Como eles podem se envolver na vida digital de seus filhos e até que ponto devem fazê-lo?
Michael Rich – Os pais precisam se envolver com a vida digital dos filhos tanto quanto se envolvem 
com a vida fora da rede. Um pai não deixaria um filho ir a uma festa em uma casa na qual não sabe 
se vai haver bebida, armas, drogas. Do mesmo modo não deveria deixar o filho desacompanhado na 
internet. Como os pais não se sentem confortáveis na internet como seus filhos, os egos atrapalham. 
Eles precisam se permitir serem os aprendizes. Precisam sentar e jogar videogame com eles, aprender 
a parte técnica e, aproveitando essa posição de vulnerabilidade, discutir outros temas.
Folha – Mas como lidar com o fato de que os jovens sabem esconder dos pais o que fazem na internet?
Michael Rich – A educação que recebem quando crianças é fundamental, aí se formam os 
adolescentes que serão. É preciso construir neles respeito por si e pelos outros. Isso vai se traduzir 
em comportamentos saudáveis na web. Tentar policiar ou pegá-los em flagrante nunca vai funcionar, 
eles sempre vão conseguir contornar as regras.
Os pais têm de superar a distinção que fazem entre educação, que levam muito a sério, e 
entretenimento, que tratam como se fosse um momento em que as crianças desligam o cérebro.
Fazemos grandes esforços para mandá-los para as melhores escolas e achamos que, quando voltam 
e ficam jogando “Call of Duty” ( um dos mais populares jogos de tiro ) por três horas, não estão 
aprendendo nada, mas estão. Além do mais, as crianças se metem em problemas porque acham 
que são anônimas ou não rastreáveis na internet. Fazem coisas naquele ambiente que nunca fariam 
pessoalmente, porque têm essa ilusão de que ninguém pode identificá-las.

                                        (Marco Aurélio Canônico, Folha de São Paulo, 23/04/2012 – trechos)

A entrevista com Michael Rich registra uma opinião sobre a relação entre pais, filhos e 
internet. Após lê-la cuidadosamente, construa você um texto em prosa, registrando opinião 
sobre esse tema.
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 a 3

Dona Gildair

 André Alves Lezo, 21 anos, morto num confronto entre torcidas de futebol no domingo 25, 
em São Paulo, foi velado e enterrado no dia seguinte, vestindo um terno. O traje, imposto pela 
mãe, Gildair Alves, dizia muita coisa. Dona Gildair investia-se, na ocasião, de um dos mais típicos 
e sagrados papéis de mãe – o que combina o sofrimento com uma santa fúria. O terno com que ela 
vestiu o cadáver do filho era um grito de protesto e um resgate de identidade.
 André integrava a maior das torcidas uniformizadas do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde. Vinham, 
ele e um grupo de companheiros, por uma avenida da Zona Norte de São Paulo quando foram 
interceptados por um grupo de corintianos, apontados como integrantes da torcida Gaviões da Fiel. 
Horas depois, ocorreria naquele dia jogo entre Palmeiras e Corinthians. Seguiu-se um conflito entre 
trezentos torcedores, na maioria armados com paus, pedras e barras de ferro, mas alguns também 
com armas de fogo. André, atingido por um tiro na cabeça, morreu na noite daquele mesmo dia; 
outro torcedor do Palmeiras, Guilherme Vinícius Jovanelli Moreira, atingido por uma barra de ferro 
na cabeça, morreu dois dias depois.
 Entre os presentes ao velório e ao enterro de André, na maioria integrantes da Mancha Alvi Verde, 
muitos vestiam a camisa do Palmeiras ou da torcida. Se fosse possível computar todos os trajes que 
André usou em sua curta vida, é provável que a camisa do Palmeiras se revelasse o mais frequente. 
Não naquele momento. Por imposição de Dona Gildair, André não era mais um “palmeirense”, a 
qualidade com que mais vezes foi identificado na imprensa, e talvez também a qualidade com que 
mais vezes terá sido descrito pelos familiares, pelos vizinhos, pelos colegas de escola. Dona Gildair 
também proibiu bandeiras sobre o caixão. André, de terno, voltava a ser André, seu menino.

                                              (Roberto Pompeu de Toledo, Veja, 04/04/2012 – trecho)
 

01)  O texto se constrói a partir de um elemento concreto, carregado de simbologia:
 
A)  o sofrimento de Dona Gildair.
B)  o terno com que a mãe decide vestir o filho morto.
C)  a rivalidade entre as torcidas do Palmeiras e do Corinthians.
D)  o fanatismo das torcidas organizadas.

02)  A decisão de não permitir que o filho, torcedor apaixonado, fosse enterrado com a camisa 
do time que amava ou recebesse homenagem do grupo de torcedores permite inferir que 
Dona Gildair

I – atribuía a morte do filho ao fanatismo da torcida organizada.
II – protestava contra a violência no futebol.
III – ao despir o filho da condição de torcedor, resgatava André, o seu menino.
IV - não aprovava a participação do filho como membro de uma torcida organizada.

A)  I, II, III
B)  II, III, IV
C)  I, III, IV
D)  I, II, IV
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03)  O segundo parágrafo relata o conflito havido entre as torcidas, que resultou na morte de 

dois jovens. Em sua construção predominam elementos

A) dissertativos
B) descritivos
C) descritivo-narrativos
D) narrativos

Texto para as questões 4 e 5

                                                    De onde vem a palavra trabalho
Trabalho é descendente direto da palavra latina tripalium. Um instrumento composto, como o 
nome indica, de três paus, mais precisamente três estacas que, fincadas no chão para desenhar os 
vértices de um triângulo, se encontravam no alto. A essa estrutura se prendiam pessoas para serem 
martirizadas. Isso mesmo: por mais que tal ideia revolte uma sensibilidade moderna, o antepassado 
daquele que “enobrece e enaltece o homem” era um instrumento de tortura. A punição e o suplício 
estão intimamente ligados ao trabalho.

                                                                                   (www.veja.com/sobrepalavras)

04)  A origem da palavra trabalho remete ao significado do provérbio:

A)  O correto é ganhar o pão com o suor do próprio rosto.
B)  O que faz vicejar a plantação é o olho do dono.
C)  O trabalho enobrece a alma do homem.
D)  Em casa de ferreiro o espeto é de pau.

05)  Predomina no texto a função da linguagem

A)  referencial
B)  conativa
C)  emotiva
D)  metalinguística

06)  Segundo Platão e Fiorin em “Para entender o texto”, 
metonímia é uma figura de palavra (ou tropo) que 
consiste na substituição de um termo por outro com 
o qual ele mantém uma relação de inclusão ou de 
implicação.

 O texto da propaganda ao lado é um exemplo de 
metonímia que se realiza pela escolha de palavra 
que substitui

A) o efeito pela causa
B) o todo pela parte
C) o concreto pelo abstrato
D) o continente pelo conteúdo 
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MATEMÁTICA

07)  Para calcular a circunferência terrestre de 40.000 km, o sábio Eratóstenes utilizou a distância 
entre as cidades de Alexandria e Siena no Egito, situadas no mesmo meridiano terrestre, e 
o fato de que quando em Siena (S) os raios solares caiam verticalmente, em Alexandria (A) 
eles faziam 7,2o com a vertical. Qual a distância, em km, entre Alexandria e Siena utilizada 
por Eratóstenes? 

A)  288.000
B)  2.800
C)  800
D)  288

08)  Em uma quantidade de 8350 litros de água constatou-se haver um índice de salinidade de 
12%. Devido à evaporação, esse índice subiu para 15%. Qual é, em litros, a quantidade 
de água que evaporou? 

A)  1670
B)  1420,5
C)  1252,5
D)  1002

09)  Um prêmio de agricultura no valor de R$48.000,00 deve ser dividido entre três agricultores 
em partes diretamente proporcionais às áreas cultivadas por eles, que são, respectivamente, 
20 ha, 35 ha e 25 ha. A quantia recebida pelo que cultivou maior área é, em reais, igual a

A)  12.000
B)  15.000
C)  18.000
D)  21.000

10)  A solução da equação 

A)  1/5
B)  5/2
C)  15/2
D)  25/5
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11)  Deseja-se construir um reservatório, na forma de um prisma retangular, com capacidade 

para 30.000 litros. Se a base do reservatório tem como dimensões 2 m x 3 m, qual deve 
ser, em metros, a sua altura?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 8

12)  A reta que passa pelo ponto (3,-2) e pelo centro da circunferência x2 + y2 – 2x –4y–4 = 0, 
tem equação igual a

A) x + 2y – 4 = 0
B) 2x – y = 0
C) 2x + y – 4 = 0
D) x – 2y + 4 = 0

FÍSICA

13)  Quando um objeto é deixado cair livremente na atmosfera, a partir do repouso, o movimento 
se inicia com aceleração constante igual à aceleração da gravidade. No movimento de 
queda, a influência da resistência do ar ao movimento se faz sentir cada vez mais fortemente, 
na forma de uma força contrária ao sentido da velocidade, que aumenta de intensidade 
conforme a velocidade aumenta. Se a altura da queda for suficiente, a velocidade pode 
ser tão alta que a força de resistência chega a se igualar ao peso do corpo e a partir daí o 
movimento segue de modo uniforme até o corpo atingir o solo.

 
 Marque a alternativa com o gráfico da velocidade que pode corresponder ao movimento 

descrito acima:
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14)  Os aparelhos de telefonia celular funcionam usando duas formas de ondas diferentes: a 
onda sonora, que emitimos ao falar e que captamos ao escutar o som, e aquela na qual o 
aparelho transmite a informação da voz para as torres de comunicação espalhadas pela 
cidade e que tem frequência da ordem de alguns gigahertz. 

 Marque a alternativa com a única afirmativa correta sobre estas ondas.

A)  A frequência da onda eletromagnética emitida pelo celular é mais baixa do que aquela da 
onda sonora que transporta a voz da pessoa, para que não haja interferência sobre esta.

B)  O celular se comunica com a torre da operadora através de ondas eletromagnéticas que se 
propagam a uma velocidade 10 vezes maior do que a do som.

C)  A onda sonora emitida pelo alto-falante do celular tem menor intensidade do que a da 
voz de uma pessoa falando normalmente, portanto sua velocidade será proporcionalmente 
menor do que a da voz.

D)  A voz que é captada pelo microfone do celular é uma onda mecânica que se propaga a 
mais de 1000 km/h.

15)  A pesquisa para prospecção de petróleo emprega um tipo de equipamento que mede o 
campo eletromagnético no fundo do mar. Este equipamento é lançado ao mar preso a uma 
base de concreto biodegradável, que o leva para o fundo. Ao final do período de operação, 
os medidores se soltam da base e flutuam de volta até a superfície do mar, de onde são 
recolhidos.

 Com base nestas informações, e considerando que a densidade da água seja a mesma da 
superfície até o fundo, analise as seguintes afirmativas:

I – a massa de água deslocada apenas pela parte do equipamento que sobe à superfície tem 
que ser menor do que a massa de água deslocada pela base de concreto.

II – a força que puxa todo o conjunto para o fundo tem intensidade maior do que aquela que 
puxa os medidores de volta para a superfície.

III – a massa total da base de concreto é maior do que a massa de água que é deslocada por 
todo o conjunto (equipamento + base).

IV – a força de empuxo sobre a base de concreto aumenta conforme ela afunda.

 Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II
B) II e III
C) III e IV
D) I e IV
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16)  Nos manuais dos automóveis, uma das informações importantes diz respeito à calibragem 
correta da pressão do ar nos pneus. Analise as afirmativas abaixo:

I – A pressão dos pneus, segundo o fabricante, deve ser medida e calibrada sempre com os 
pneus frios, pois se os pneus estiverem aquecidos pelo asfalto quente, a pressão interna será 
menor do que se os pneus estiverem frios;

II – Se a pressão interna do pneu estiver abaixo do valor recomendado, este pneu terá maior 
área de contato com o solo e consequentemente maior consumo de combustível;

III – Se a pressão interna do pneu estiver com valor acima do recomendado, a área de contato 
do pneu com o solo ficará reduzida, podendo ocasionar perda de estabilidade e derrapagens 
do veículo.

 São verdadeiras:

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

17)  Um dos métodos que os geofísicos dispõem para estudar o interior da Terra é a medição da 
resistividade elétrica das rochas, mapeando a sua distribuição. Isto pode ser feito colocando-
se eletrodos na superfície de um terreno para injetar corrente elétrica e usando-se dois 
eletrodos para se calcular o potencial elétrico. 

 A variação de potencial por sua vez pode dar uma ideia do campo elétrico associado ao 
potencial. Se a figura abaixo representa o valor do potencial elétrico ao longo de uma linha 
de medidas na superfície da Terra
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18)  Uma das consequências da Lei da Gravitação de Newton é que planetas de maior massa 
possuem maior aceleração da gravidade g. Se, por exemplo, medirmos o peso de uma 
pessoa na superfície de Marte, onde a aceleração da gravidade é aproximadamente metade 
daquela da Terra, teríamos:

A) o peso da pessoa seria metade do que seria medido na Terra, mas com mesma massa;
B) o mesmo peso que na Terra, mas sua massa seria duas vezes menor;
C) o peso e a massa iguais aos medidos na Terra;
D) o peso e a massa seriam duas vezes menores que os medidos na Terra;

BIOLOGIA

19)  

Disponível em: http://www2.uol.com.br/niquel/bau.shtml

 A tirinha acima satiriza a técnica da Engenharia Genética que possibilita a transferência de 
genes de indivíduos de uma espécie para os de outra espécie. A referida técnica é responsável 
pela produção dos              (I)               , originados basicamente a partir de um processo em 
que sequências específicas de pares de bases da molécula de DNA são cortados, de uma 
forma controlada, por             (II)               que atuam como tesouras moleculares. O DNA 
plasmidial pode ser cortado e emendado em um outro segmento de uma molécula de DNA. 
O nome dado à técnica é           (III)               . 
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Completam corretamente as lacunas (I), (II) e (III), respectivamente:

A)  Clones / polimerases do RNA / RNA recombinante 
B)  Híbridos / polimerases do DNA / DNA do plasmídeo
C)  Transgênicos / enzimas de restrição / DNA recombinante
D)  Mutantes / enzimas transgênicas / RNA mitocondrial

20)  Uma equipe de designers sul-coreanos inventou um tipo especial de semáforo para pessoas 
daltônicas. O diferencial desse novo modelo de semáforo está no fato de que, além das 
cores, cada fase tem uma forma específica: o vermelho é um triângulo, o amarelo é um 
círculo e o verde um quadrado.

Fonte: http://azulouverde.blogspot.com.br/2010/06/semaforo-para-nos-daltonicos.html

 O invento acima ilustrado teria como objetivo auxiliar os indivíduos daltônicos no 
reconhecimento da sinalização luminosa do trânsito, pois o daltonismo (também chamado 
de discromatopsia ou discromopsia) é uma perturbação da percepção visual caracterizada 
pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores, manifestando-se muitas vezes pela 
dificuldade em distinguir o verde do vermelho. Esta perturbação tem geralmente origem 
genética, mas pode também resultar de lesão nos órgãos responsáveis pela visão, ou de lesão 
de origem neurológica. Considerando-se que, na espécie humana, o daltonismo de origem 
genética é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo, que pode ser representado 
por Xd é CORRETO afirmar que:

A) Os filhos do sexo masculino de uma mulher daltônica (homozigota) serão todos daltônicos, 
independente do genótipo do pai.

B) As filhas mulheres de um homem daltônico serão todas daltônicas, independente do genótipo 
da mãe.

C) As mulheres heterozigóticas para o daltonismo herdam o gene Xd exclusivamente do pai.
D) Os homens homozigóticos para o daltonismo recebem um gene Xd  do pai e outro da mãe.
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21)  

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/embriologia/reproducao14.php

 A ilustração acima representa os anexos embrionários de um embrião humano, estruturas 
presentes, também, em embriões de répteis, aves e outros mamíferos, estando relacionados 
com a adaptação desses vertebrados ao ambiente terrestre. Os anexos embrionários são 
estruturas derivadas dos folhetos germinativos e que, com o desenvolvimento do embrião, 
atrofiam-se ou são expelidos por ocasião do nascimento.  

 Sobre os anexos embrionários, é CORRETO afirmar que o(a)

A) Córion – ocorre apenas nos mamíferos e é formado pela união do âmnio e alantóide, do 
embrião, mais o endométrio materno.

B) Alantóide - é proveniente do pedúnculo embrionário. Atua como estrutura de comunicação 
entre o embrião e a placenta. Longo, mais ou menos cilíndrico, encerra três grossos vasos: 
uma veia e duas artérias.

C) Âmnio - é uma membrana que envolve completamente o embrião, delimitando a cavidade  
amniótica, que contém o líquido amniótico, cuja função é proteger o embrião. 

D) Placenta - é uma membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários, 
sendo o mais externo ao corpo do embrião.

22)  O primeiro transplante multivisceral realizado no Brasil envolveu alguns órgãos como 
fígado, estômago, pâncreas e intestino delgado e mobilizou 15 médicos do Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo. O procedimento, ocorrido na madrugada do dia 4 de abril deste 
ano, consistiu na retirada, em bloco, de órgãos da região abdominal de um mesmo doador 
para a colocação em um receptor.

  http://saudeweb.com.br/29239/hospital-albert-einstein-realiza-primeiro-transplante-multivisceral-do-
brasil/ - adaptado. 

 O transplante multivisceral era necessário para que o organismo do receptor realizasse  
com eficiência as funções digestórias desempenhadas pelo fígado, estômago, pâncreas e 
intestino delgado. Assinale a alternativa que contém a função dos órgãos transplantados, 
respectivamente:
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A) secreção da bile; hidrólise de proteínas; secreção de suco pancreático e absorção de 
nutrientes.

B) síntese de colesterol; secreção do suco gástrico; secreção de insulina; emulsificação de 
gorduras.

C) hidrólise de lipídeos; trituração do bolo alimentar; secreção de glucagon; absorção de água.
D) armazenamento de glicose; condução do bolo alimentar; secreção de suco entérico e 

absorção de nutrientes.

23)  As andorinhas, assim como a maioria das aves, evoluíram para serem “máquinas voadoras”. 
Nestes animais, são atributos fundamentais que possibilitam o voo : 

A) endotermia, penas, músculo peitoral e siringe.
B) asas, penas, glândula uropigiana e sacos aéreos.
C) ectotermia, asas, ossos pneumáticos e oviparidade.
D) penas, asas, ossos pneumáticos e músculo peitoral.

24)  Leia a tira abaixo.

 A umidade do ar, assim como a temperatura, influenciam a distribuição de espécies animais 
e vegetais, possibilitando a observação de diferenças entre a vegetação de regiões úmidas 
e secas. No Brasil, os biomas são caracterizados pelo tipo de vegetação em determinada 
região, em razão da diversidade climática, com destaque para a variação da umidade e 
temperatura, como relatado em:

A)  A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente na região central brasileira, 
com árvores de médio e grande porte, formando uma floresta tropical fechada e densa, em 
razão do clima quente e úmido.

B)  A Floresta Amazônica, tropical e densa, abrange a região norte brasileira, com clima quente 
e seco, que favorece formação vegetal com árvores de médio porte, como arbustos.

C)  A vegetação do Cerrado apresenta árvores de médio porte com troncos retorcidos e secos, 
folhas grossas e raízes profundas, em razão do clima com estações marcadas por um longo 
período de seca e outro bem úmido.

D)  A Caatinga é uma formação vegetal da região litorânea brasileira, marcada por pequenas 
árvores de troncos bem retorcidos e com poucas folhas, arbustos pequenos e cactáceos, 
adaptados ao clima semiárido e quente e à pouca disponibilidade de água.
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QUÍMICA

25)  Dentre as opções abaixo, assinale aquela que contém a afirmativa CORRETA.

A) Ligações metálicas são ligações covalentes fortemente orientadas no espaço.
B) A ligação C = C tem momento de dipolo elétrico menor do que a ligação C ≡ C.
C) K2O, BaO e CuO são óxidos básicos.
D) Uma solução 0,005 mol/L de hidróxido de bário e uma solução 0,01 mol/L de hidróxido 

de amônio apresentam pH igual a 10.

26)  Na indústria do ácido sulfúrico, o oxigênio, retirado diretamente do ar, é usado em excesso 
para obter SO3, a partir do SO2, de acordo com a equação química não balanceada abaixo. 
Uma amostra de ar com 160 g de O2 é colocada em um reator com 384 g de SO2 para 
produzir SO3. O reagente limitante e a massa de SO3, em gramas, obtida, considerando que 
o rendimento da reação é de 70%, são, respectivamente,

       SO2 + O2             SO3
A) SO2 e 480.
B) SO2 e 336.
C) O2 e 128.
D) O2 e 96.    Dado: Massa molar (g.mol-1): O = 16;  S = 32

27)  Considere as seguintes afirmações:
I. A temperatura de ebulição de um líquido aumenta com o aumento da pressão exercida 

sobre o líquido.

II. A perda de uma partícula  de um átomo de  forma um átomo de número atômico 
maior.

III. O propanol é um isômero geométrico da propanona.
IV. O grupo hidroxila é um radical orto-para dirigente, ativador do anel aromático, em reações 

de substituição eletrofílica.
V. O átomo de nitrogênio apresenta o 1º potencial de ionização maior que o átomo de flúor.
Das afirmações acima, estão CORRETAS:

A)  apenas I, II e III.
B)  apenas I, II e IV.
C)  apenas III, IV e V.
D)  todas.    Dado: Número Atômico N = 7 ; F = 9

28)  Considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I – Dois átomos de elementos químicos diferentes, com o mesmo número de elétrons, são 
chamados isomorfos. 

II – Substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico.
III – O átomo do elemento de número atômico 16 tem 16 elétrons na camada de valência. 
IV – O cátion bivalente do átomo X possui 18 elétrons e número de massa 42. Portanto, o 

número atômico de X é 20. 

 São CORRETAS apenas:
A)  I e II
B)  I e IV
C)  I, II e III
D)  II e IV 
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29)  Uma das substâncias iônicas mais utilizadas em nossa  sociedade é o cloreto de sódio (NaCl). 

Com relação aos compostos iônicos, como o cloreto de sódio, é CORRETO afirmar que:

A)  São líquidos nas condições ambientais, bons condutores de eletricidade e apresentam baixos 
pontos de fusão. 

B)  São sólidos nas condições ambientais, maus condutores de eletricidade quando fundidos e 
apresentam elevados pontos de fusão.

C)  São gasosos nas condições ambientais, bons condutores de eletricidade e apresentam baixos 
pontos de fusão.

D)  São sólidos nas condições ambientais, bons condutores de eletricidade em solução aquosa 
e apresentam elevados pontos de fusão. 

30)  Com relação aos processos eletroquímicos, é CORRETO afirmar que:

A)  Todas as reações eletroquímicas envolvem transferência de elétrons, sendo consequentemente 
reações de oxi-redução. 

B)  A eletrólise é uma reação espontânea que exige a passagem de corrente elétrica para se 
processar. 

C)  Numa pilha galvânica produz-se eletricidade a partir de uma reação não espontânea.  
D)  Tanto na pilha quanto na eletrólise, o polo positivo é aquele no qual ocorrem as reações 

de oxidação. 

HISTÓRIA

31)  A missão do homem em geral, e mais particularmente da tribo asteca, povo do Sol, consistia em 
conjurar infatigavelmente o assalto do nada. Para isso, era preciso garantir ao Sol, à Terra e a todas 
as divindades a “água preciosa”, sem a qual a engrenagem do mundo deixaria de funcionar: o 
sangue humano. (...)

(SOUSTELLE, Jacques. A Civilização Asteca. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor. 1987. Pp. 75-6. )

 Com base no texto acima e nos estudos históricos sobre a estrutura mítica do povo asteca, 
assinale a alternativa correta.

A)  A sociedade asteca praticava sacrifícios humanos como forma de garantir a sobrevivência 
do mundo. Os sacrifícios consistiam em decapitar os inimigos derrotados em torneios 
ou guerras. Ofensivos aos deuses, os cérebros das vítimas eram incinerados e os corpos, 
sepultados nos interiores dos templos. 

B)  Para o povo asteca, a guerra era um elemento cultural sagrado, principalmente pela garantia 
de obtenção de tributos, pois, contrariamente às demais divindades, essa era a principal 
exigência do deus da guerra, Quetzalcoatl. Devido a isso, para os astecas era preferível 
capturar a eliminar seus oponentes. 

C)  Na cultura asteca, a religião e a guerra tinham caráter fundamental, pois os astecas temiam 
o “assalto do nada”, ou seja, o fim do mundo. Para evitá-lo, era preciso atender à exigência 
dos deuses – o sangue humano. Este era obtido com os sacrifícios, cujas vítimas sobrevinham 
das guerras e torneios.

D)  A vida ritual absorvia muitos recursos da sociedade asteca, pois, além dos sacrifícios, os 
deuses eram reverenciados com oferendas exclusivas, constituídas especificamente em ouro, 
prata e pedras preciosas. Durante as festividades, as oferendas eram depositadas diante dos 
altares, embebidas na “água preciosa” e lançadas ao fogo.   
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32)  (...) Farei mercê como por esta faço, de conceder em nome de Suas Majestades, ao dito Fernando 
Affonso Correia de Lacerda, por Sesmaria meia légua de terra em quadra (...), não tendo outra, e 
não sendo esta em parte ou todo dela em áreas proibidas, (...), com declaração porém que será 
obrigado dentro de um ano, que se contará da data desta, a demarcá-la judicialmente (...) e ele 
fará também a povoar, e cultivar a dita meia légua de terra, ou parte dela, dentro de dois anos, (...)
Dada em Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, a 13 de outubro. Ano do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil oitocentos e dezessete. O Secretário do Governo João José 
Lopes Mendes Ribeiro a fez escrever. Dom Manoel de Portugal e Castro.

(Texto adaptado. Disponível em  http://www.cantoni.pro.br/documentos/sesmariaFernando.html)

 Leia o documento com atenção. Considerando o contexto histórico do mesmo e os estudos 
históricos sobre o assunto, é correto afirmar que:

A)  As mercês eram concessões de privilégios e benesses, como, por exemplo, a concessão 
de terras aos súditos do império português por serviços prestados à Coroa. As Sesmarias, 
no Brasil, objetivavam promover o cultivo das terras, bem como assegurar e expandir a 
colonização do Novo Mundo; por isso, deveria o beneficiado povoar, e cultivar a dita meia 
légua de terra dentro de dois anos.

B)  O Rei não concedia mercês diretamente aos seus vassalos. Para isso, ele utilizava-se dos 
capitães donatários, como se denota do documento. Por outro lado, as Sesmarias contrariavam 
as Cartas de Datas e o Foral, únicos documentos que regularizavam as doações de terras no 
Novo Mundo e que eram concedidas somente pelos capitães donatários.

C)  Os que recebiam as Sesmarias teriam o compromisso de cultivar as terras recebidas, dentro 
do prazo de dois anos, para abastecer de gêneros alimentícios a Colônia, uma vez que a 
única atividade econômica no Nordeste Colonial era a mineração do ouro, notadamente em 
Ouro Preto. Esse fato motivou o desenvolvimento de pequenas propriedades, em detrimento 
das grandes propriedades monocultoras. 

D)  A imposição do cultivo da terra no prazo de dois anos revela o caráter monocultor e 
exportador da economia colonial portuguesa em suas possessões, impossibilitando outros 
tipos de negócios no Estado do Brasil. O senhor Fernando Affonso teria o prazo de um ano 
para demarcar judicialmente as terras recebidas, pois a Coroa Portuguesa temia os conflitos 
agrários com os grupamentos indígenas da Terra Brasilis.

 
 
33)  “(...) Eu me apresentei ao Conselho sozinho, sem armas e a cabeça descoberta. Meu objetivo era 

restaurar para a maioria a expressão de sua vontade e assegurar para ela o poder que lhe cabia. Vinte 
assassinos atiraram-se contra mim apontando para meu peito.Os granadeiros do corpo legislativo, 
(...), correram para proteger-me, colocando-se entre meu corpo e os assassinos. Os desordeiros, 
aos gritos, exigiam a minha proscrição e banimento, no plenário e à mesa, cercando o presidente. 
A maioria, (...),deliberou e redigiu esta resolução salutar que vai se tornar a nova e provisória lei 
da República. (...) Franceses, vocês reconhecerão nesta conduta, sem qualquer dúvida, o zelo de 
um soldado da liberdade e de um cidadão devotado da República.”

 (Discurso de Napoleão Bonaparte no golpe 18 Brumário. Apud: Ronaldo Vainfas ... (et al.). História: o 
longo século XIX, volume 2. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 41.)

 O documento se insere no contexto revolucionário de inauguração de um novo período 
político na França, a saber o(a):

A)  Diretório
B)  Consulado 
C)  Convenção
D)  Terror
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34)

    "Quer ser condecorado porque perdeu um braço? E eu, que perderei 4?" , (O Arlequim, 1867)

 (Charge de Angelo Agostini publicada na Revista O Arlequim, 1867. Disponível em http://people.ufpr.
br/~lgeraldo/brasil2imagensD.html)

 Observe atentamente a charge acima. Considerando o contexto histórico em que foi 
produzida e os estudos históricos sobre a Guerra do Paraguai, analise as afirmativas abaixo:

 
I. Contribui para uma determinada análise histórica de que parte dos proprietários teve que ceder 

alguns escravos para as tropas brasileiras, que formaram o Corpo dos “Voluntários da Pátria”. 
Por outro lado, sabe-se que a venda de escravos e o envio de alforriados constituiram-se 
em um lucrativo negócio para esses senhores. 

II. Denota-se o ônus que os soldados pagaram, uma vez que muitos voltaram da guerra mutilados, 
como o soldado, de pé, na porta, que perdeu a perna direita, e o soldado negro, sentado, 
que perdeu o braço esquerdo, e que, pelo comentário do senhor e a expressão de seu rosto, 
ficou desamparado pelo governo imperial.

III. Muitos escravos viram na guerra do Paraguai, através do recrutamento para o “Corpo 
dos Voluntários da Pátria”, uma possibilidade de conseguirem a liberdade. Os homens 
considerados “de cor” formaram o grosso do exército brasileiro, sendo que os escravos, no 
entanto, estavam excluídos da cidadania.

 São corretas as afirmativas: 

A)  I e II
B)  I e III
C)  II e III
D)  I, II, e III
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35)       Jogo feito no espaço
            22 de janeiro de 1969
 (...) No dia 4 de outubro de 1957, milhões de pessoas em todo o mundo ouviram com admiração 

e espanto a notícia de que uma pequena nave de 83 quilos circulava a Terra a cada 96 minutos. 
Seu nome: Sputnik, sete letras que para todo mundo, daí em diante, significariam satélite artificial 
e, para os americanos, seriam sinônimo de uma grande decepção.

(Disponível em http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/exploracao_espaco/arquivo/220169.html)

 Leia o documento acima. Considerando o contexto histórico do mesmo e os estudos históricos 
sobre o assunto, é correto afirmar que:

A) A guerra fria foi pautada por disputas em vários níveis, como a “contra cultura”, promovida 
principalmente pelos E.U.A que temiam o avanço do comunismo.

B) O documento reafirma o expansionismo militar dos blocos socialista e imperialista, por áreas 
de influências no espaço e entre os países não alinhados.

C)  A corrida espacial, entre os E.U.A e a U.R.S.S., fomentou extraordinário desenvolvimento 
tecnológico. Hoje, os satélites são essenciais para as comunicações mundiais.

D) Os E.U.A perderam a disputa na corrida armamentista, pois foram superados pela U.R.S.S, 
que lançou o Sputnik, símbolo do avanço da energia nuclear materializado na construção 
da bomba atômica.

36)  “Para grande parte dos fãs paraenses, a única passagem de Manu Chao por Belém, no dia 30 de 
maio do ano passado, foi uma inesperada troca de gentilezas. O músico distribuía elogios à música 
local, em especial à guitarrada e ao carimbó. Declarou-se fã de Pinduca e exigiu que o rei do 
carimbó fizesse parte da abertura de seu show.

 (...)
 Agora o carimbó se acrescenta à lista de influências de um número cada vez maior de artistas 

contemporâneos. Os músicos pernambucanos do Nação Zumbi e Otto já gravaram suas versões 
do ritmo paraense. Os cariocas Do Amor investem na experimentação, trazendo ao gênero levadas 
de guitarrada e sons caribenhos. Caldo de Piaba e Fernanda Takai também assumiram a influência, 
em maior ou menor grau.(...)”

 (Jornal: Diário do Pará, 19/01/2011. Trecho da notícia: 'Piranha' mostra a conquista do carimbó no Ceará. 
Disponível em http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-125415-PIRANHA+MOSTRA+A+CONQUISTA+
DO+CARIMBO+NO+CEARA.html) 

 Considerando estudos históricos sobre manifestações musicais no Pará contemporâneo, é 
correto afirmar que o texto acima 

A) destaca a influência do carimbó - manifestação musical popularizada por artistas como 
Pinduca, na “mídia de discos” - em produções musicais contemporâneas, tais como as dos 
artistas nordestinos Nação Zumbi e Otto, que “gravaram versões do ritmo paraense”.

B)  relaciona a popularização do carimbó ao reconhecimento internacional que o ritmo paraense 
obteve desde a primeira metade do século XX, conforme enalteceu o músico europeu Manu 
Chao, fã declarado de Pinduca. Para Manu, o carimbó é importante por ser a linguagem 
musical dos oprimidos na Amazônia.

C)  reforça a origem do carimbó como uma manifestação musical “cabocla”, embora popularizada 
por artistas belenenses, como Pinduca, e difundida nacional e internacionalmente por artistas 
diversos, como o grupo acreano Caldo de Piaba e a cantora Fernanda Takai. 

D)  alude a uma produção musical essencialmente paraense, cuja projeção internacional 
deveu-se ao trabalho de um artista – Pinduca, músico de formação erudita e bossanovista 
que popularizou o carimbó entre artistas nordestinos, como Caldo de Piaba e Otto.
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GEOGRAFIA

37)  Há dez anos, em 1º de janeiro de 2002, entrou oficialmente em circulação o euro, a moeda única 
corrente em países que compõem a União Europeia. Na época, o lastro monetário simbolizava 
a integração do continente que, no século 20, enfrentou duas guerras mundiais e uma divisão 
ideológica que quase provocou uma terceira. Hoje, porém, o euro é sinônimo de incertezas, numa 
crise que ameaça o futuro da segunda maior economia do planeta.

                         José Renato Salatiel. Especial para a educacao.uol.com.br/.../crise-do-euro--uniao-monetaria-
faz-dez-anos... acessado em 05/05/2012.

 No contexto da citação acima, é correto afirmar que

A)  a Europa enfrenta desde 2009 uma crise de débitos que ameaça a estabilidade do bloco 
econômico, obrigando os governos a realizarem reformas impopulares. Atualmente, o desafio 
dos líderes europeus é  manter a união de todos os países integrantes da Zona do Euro, de 
modo a impedir o enfraquecimento da aliança monetária.

B)  após  a queda do muro de Berlim e a desintegração da ex-URSS, cessou a divisão ideológica 
no continente, fato que estimulou a união monetária através do Euro, com a criação da 
Eurozona, que congrega todos os países que compõem a União Europeia, inclusive as 
antigas Repúblicas soviéticas.

C)  o colapso do Euro atinge vários países da União Europeia, principalmente aqueles de 
economia de base industrial, como Alemanha e França, ficando de fora da crise os países 
mediterrâneos de base agrícola, como Grécia, Portugal e Espanha.

D)  apesar da propagação da crise econômica, o problema de desemprego é reduzido nos 
países da chamada Zona do Euro, graças às medidas governamentais da maioria desses 
países, de severo controle da imigração, visando diminuição da concorrência estrangeira 
no mercado de trabalho.

38)  “ Maioria dos países presentes à Cúpula das Américas exigiu a presença de Cuba “
 A falta de consenso em relação à participação de Cuba nos próximos encontros regionais 

inviabilizou uma declaração conjunta dos líderes presentes à 6ª Cúpula das Américas, 
realizada em abril  de 2012, em Cartagena das Índias, na Colômbia.

 Sobre a participação de Cuba nas reuniões e organizações do continente americano, é 
verdadeiro afirmar que

A)  as restrições impostas pelos principais  países americanos, entre eles o Brasil, à presença 
de Cuba na última  e nas anteriores Cúpulas das Américas estão relacionadas ao regime 
político vigente neste país. 

B)  Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos (OEA) na década de 1960, e 
jamais participou de uma Cúpula das Américas. A expulsão foi suspensa pela OEA em 2009, 
mas Havana rejeitou seu retorno à organização.

C)  embora Cuba não participe das reuniões continentais, a exemplo da Cúpula das Américas, 
é membro efetivo da OEA(Organização dos Estados Americanos ) e do bloco econômico 
que congrega os países do Caribe.

D)  os Estados Unidos constituem um país que faz forte oposição à participação de Cuba nas 
reuniões e/ ou organizações continentais, embora tenha abolido recentemente e integralmente 
o bloqueio econômico imposto ao país caribenho há mais de cinquenta anos. 
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39)  No final do século XIX e início do XX, a expansão do cultivo cafeeiro transformou São 
Paulo no polo do espaço econômico e do capitalismo no Brasil. Esta atividade constituiu o 
fator responsável pelo impulso do desenvolvimento capitalista no país. 

 Entre os motivos que justificam a afirmativa acima merece realce o fato de que esta atividade

A)  forçou o crescimento das áreas rurais e a mobilidade  populacional interregional, que tinha 
como principal centro receptor a Região Nordeste,  espaço  de expansão deste cultivo. 

B)  impulsionou as relações de trabalho de cunho escravista, formando uma mão-de-obra 
especializada na atividade cafeeira, que posteriormente teve dificuldades de inserção no 
mercado de trabalho. 

C)  contribuiu para que a mão-de-obra assalariada fosse adotada em substituição à outrora 
força de trabalho obtida pela exploração dos escravos negros. Nesse sentido, essa nova 
experiência abriu portas para formação de novas classes sociais no Brasil.

D)  provocou a instalação de uma eficiente rede rodoviária que possibilitou perfeita articulação 
entre os espaços de produção e os de escoamento, principalmente com o Porto de Santos.

40)  Dentre os resultados divulgados pelo IBGE do Censo demográfico de 2010  destacam-se  
tendências que vêm alterando o perfil da sociedade brasileira. Sobre o assunto é verdadeiro 
afirmar que vem ocorrendo nos últimos anos o (a)

A)  considerável aumento na população de idosos e acentuada queda na taxa de fecundidade 
da mulher, que em parte é atribuída à difusão e aperfeiçoamento do uso de métodos 
anticoncepcionais, acompanhada de uma maior participação da mulher no mercado do 
trabalho formal.

B)  diminuição  na  expectativa de vida da população, que nos últimos  dez  anos se mantém  na 
faixa dos 60 anos, acompanhando uma tendência  presente também na população mundial.

C)  considerável  aumento da fertilidade feminina, aspecto característico das populações de 
países pobres, onde os casais têm  vários filhos como forma de aumentar o rendimento 
familiar, fato encontrado principalmente nas áreas rurais .

D)  aumento do número de nascimentos, o que tem como consequência  significativo crescimento  
da população inativa (crianças e jovens) e profunda alteração na pirâmide etária que passou 
a ter uma base mais larga.
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41)  “Uma explicação convincente das transformações que permitiram a atual configuração geográfica 

do território brasileiro deve passar pelo processo da produção econômica, cultural e das relações 
sociais de trabalho. (...) A valorização do território brasileiro pelo trabalho social é resultado de 
processos que se diferenciaram através dos tempos. Cada momento, ao invés de desaparecer por 
completo (...) deixa marcas nos períodos posteriores, inserindo-se, assim, na reprodução das novas 
relações sociais e no novo espaço constituído.”

                                                          Adaptado de  ROSS,Jurandir L. Sanches (Org.) Geografia do Brasil.
São Paulo:EDUSP.1995.p.338-9.

   No contexto da citação acima e considerando o território diferenciado de cada região 
geoeconômica, muitas marcas que foram registradas ao longo do processo de formação 
deste território ainda estão presentes na atual configuração espacial, a exemplo

A)  de muitos povoados e vilas que surgiram na região amazônica  em função de certas atividades 
econômicas, como, por exemplo, a garimpagem de ouro e diamantes,  como é o caso de 
Ourilândia do Norte e Tucumã, dentre outras, que mantêm um significativo dinamismo 
econômico, embora tenha cessado a atividade garimpeira.

B)  de cidades de colonização alemã em Santa Catarina, que se transformaram em verdadeiros 
“quistos raciais” e que ainda mantêm-se isoladas culturalmente e economicamente dos seus 
entornos, como Blumenau e Joinville.

C)  da predominância ainda existente no Centro-Sul, notadamente nas áreas de cerrado em 
Goiás, da sojicultura, cultivo introduzido pelos colonizadores e que atualmente  é o principal 
produto da pauta de exportação agrícola do país.

D)  da estrutura fundiária predominante na Zona da Mata Nordestina, marcada principalmente 
pela presença de latifúndios, herança colonial da economia açucareira, que exigia enormes 
porções de terra para cultivo e beneficiamento da cana.

42)  Nas últimas décadas, o espaço geográfico amazônico e paraense tem passado por 
reconfigurações que transformaram o perfil econômico regional e estadual. Destes novos 
perfis, é correto afirmar que

A)  uma grande mudança da economia paraense ocorreu em meados da década de 90,quando 
eficientes políticas públicas implantaram mecanismos de incentivo à criação de novos 
projetos produtivos, com alterações da base produtiva do Estado, hoje  concentrada em 
três grandes áreas:  indústria pesada, intensa verticalização da produção  extrativa vegetal 
e mineral e turismo.

B)  neste início do século XXI, o desenvolvimento ocorrido na Amazônia e no Pará é desigual 
e restrito a determinados subespaços econômicos, sendo bastante heterogêneo em termos 
da produção regional e estadual, não mais apresentando a homogeneidade produtiva que 
predominava na região quando ocorreu a sua integração ao mercado nacional.

C)  a atividade madeireira estrutura-se em polos, sendo uma das atividades econômicas mais 
importantes e tradicionais na região e no Estado, com forte predominância no Sudeste do 
Pará. É uma atividade que  modernizou sua estrutura produtiva, caracterizando-se pelo 
reflorestamento paralelo à derrubada, e presença de verticalização da produção, que 
possibilita a fabricação de muitos derivados que aproveitam os rejeitos da madeira.

D)  Embora a sojicultura tenha se expandido no Estado e na região, nela predomina um caráter 
de subsistência, haja vista que são empregadas técnicas bem tradicionais, além de ter sua 
produção voltada totalmente para o mercado intraregional.
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LITERATURA

43)  Nesse tipo de cantiga o trovador empreende a confissão, dolorosa e quase sempre elegíaca, de 
sua angustiante experiência passional frente a uma dama inacessível aos seus apelos, entre outras 
razões porque de superior estirpe social, enquanto ele era quando muito fidalgo decaído. Uma 
atmosfera plangente, suplicante, de litania, varre toda a cantiga. Os apelos do trovador colocam-se 
alto, num plano de espiritualidade, de idealidade ou contemplação platônica.

  MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa. 30ª Ed. Cultura: São Paulo, 1994, p. 20.

Vocabulário:
elegia: lamento, tristeza, dor.
fidalgo: quem possui título de nobreza.
plangente: que chora, se lastima, triste.
litania: oração, prece.

 Os traços que caracterizam a cantiga, referendada por Massaud no texto acima, têm como 
exemplo os versos

A)  Eu nunca posso dormir,
 pensando no meu amigo;
 ele que demora a vir,
 se tem outro amor consigo
 além do meu, quereria
 morrer hoje, neste dia.
B)  Ai, dona feia! Que Deus me perdoe!
 Pois havedes tão bom coração
 que vos louve eu desta maneira,
 e assim vos quero sempre louvar, elogiar
 e vede qual será a louvação:
 dona feia, velha e maluca!
C)  Tu és o grande amor da minha vida,
 pois você é minha querida, e por você eu sinto calor.
 Aquele seu chaveiro escrito “love”
 ainda hoje me comove me causando imensa dor.
D)  Piedade já não pode haver
 No universo para os mortais.
 Se aquela que a devia ter
 Não tem, quem a terá jamais?
 Ah! Como acreditar que alguém
 De olhar tão doce e clara fronte
 Deixe que eu morra sem beber
 Água de amor em sua fonte?
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44)  “Um amigo não tenhas piedoso                                              
 Que o teu corpo na terra embalsame,                                              
 Pondo em vaso d’argila cuidoso
 Arco e flecha e tacape a teus pés!
 Sê maldito, e sozinho na terra;
 Pois que a tanta vileza chegaste,
 Que em presença da morte choraste,
 Tu, cobarde, meu filho não és.”

       DIAS G. Disponível em:  http://www.objdigital.bn.br

 O poema I-Juca Pirama, do qual os versos acima fazem parte, mostra um índio que, apesar 
de sua natureza rústica e selvagem, guia-se por rígidos padrões de usos e costumes tribais. 
Essa rigidez de costumes é constatada nos versos acima quando o

A)  eu lírico descreve o ritual de sacrifício a que o índio tupi será submetido pela tribo que o 
capturou, os Timbiras.

B)  prisioneiro tupi conta seus feitos de bravo guerreiro no seu canto de morte.
C)  pai nega o próprio filho, amaldiçoando-o, por  julgá-lo fraco, indigno. 
D)  guerreiro liberta o prisioneiro tupi para que este parta e assim não contamine a tribo Timbira        

com sua covardia.

45)  A protagonista de No moinho, Maria da Piedade, sofre durante o conto um processo de 
transformação que a faz migrar da condição de santa à pecadora, decepcionando aqueles que 
louvavam suas virtudes. Esse processo de transformação é desencadeado, no conto, pelo(a)

A)  leitura de romances românticos a que Maria da Piedade se dedicava por horas a fio.
B)  presença perturbadora de Adrião, que modifica a rotina de Maria da Piedade e a introduz 

no universo da imaginação.
C)  ódio que nutria pelo marido, homem inválido, a quem devotava  seu tempo a prestar-lhe 

serviços de enfermeira.
D)  insatisfação com o seu cotidiano de mãe e esposa que se desvelava para manter a ordem 

da casa e os cuidados com a família.

46)  O título dado ao conto O Rebelde, de Inglês de Souza, pode ser extensivo tanto a Paulo 
da Rocha, o personagem revolucionário; quanto a Luís, o personagem narrador. No caso de 
Luís, é o próprio personagem, no decorrer da história, que justifica essa alcunha. Assinale 
a opção em que essa justificativa é apresentada.

A)  “...gostava do que os outros não queriam, e tal era a predisposição malsã do meu espírito 
rebelde e refratário a toda a disciplina, que o melhor título de um homem ou de um animal 
à minha afeição era ser desprezado por todos.” 

B)  “Sentia um desejo ardente de ver um lobisomem, e o canto agoureiro do acuã fazia-me 
estremecer de susto e de prazer, e, embrulhando-me na rede, punha o ouvido à escuta, 
tentando descobrir naquelas notas tristes e plangentes a verdade desse encantamento 
poderoso.”

C)  “Eu não podia ver um cão leproso, enxotado com asco, que não corresse a dar-lhe metade 
da merenda que me tocava nas liberalidades da mamãe.”

D)  “Tudo no velho do outro mundo contribuía para excitar-me a imaginação e avivar o afeto 
que me inspirava; a grande cabeça calva, o nariz adunco, os olhos vivos, uns olhos de ave 
de rapina...”
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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.

ESPÍRITU GLAMOUR PAREJA: COSAS QUE NOTAS 
CUANDO NO HAS BEBIDO, por Sarah Hepola

Cuando me di cuenta que el alcohol había dejado 
de ser una excusa para soltarme un poco para ser 
una necesidad, lo dejé. No beber me abrió los ojos 
en muchos sentidos. Me di cuenta en rasgos de los 
hombres en los que, a partir de determinadas horas de 
la noche, no había reparado.
COMUNICACIÓN. Sin alcohol las conversaciones 
son mejores. Me di cuenta de que, si no bebía, podía 
recordar los secretos que mi chico me contaba.
SUBES EL LISTÓN. Si tu chico bebe demasiado es difícil 
que lo encuentres atractivo. Un hombre que habla 
arrastrando palabras es como si el universo te mandara 
una señal: no te vayas a casa con él.

EXAMEN DE QUÍMICA. Cuando no bebes, de pronto resulta clarísimo y evidente si tienes (o 
no) química con un hombre. No era así cuando bebía porque cuando tomaba dos copas sentía 
química con la mayoría de los hombres y con más, ¡hasta con el ventilador de techo!
 ERES MÁS GUAPA. Tú, como todo el mundo, estás más atractiva serena. El eyeliner corrido, 
los dientes manchados de vino, el tambaleo hasta el baño… Hasta la mujer más devastadora 
de la fiesta queda fatal cayéndose del taburete. Mi piel tiene más bueno aspecto ahora y ya 
siento cuando se me engancha la falda en las medias al salir del baño.
ANTICRISIS. No beber es una fabulosa manera de ahorrar. Una cena romántica sin tu parte de 
alcohol es como un bonus del 50 por ciento de descuento en los mejores restaurantes. Además, 
es más fácil volver a casa, pues no te sientes culpable por no tomarte la enésima “última copa” 
y convencerle a él para marcharos a casa.
DISCUTÍS MENOS. Aunque él haya bebido, cuando tú no tienes la conciencia alterada, te das 
cuenta de que la mayoría de las discusiones no tienen sentido; hay muy pocas cosas por las 
que merezca la pena enzarzarse en una pelea. Aprendes más de las ilusiones y miedos de tu 
novio. Poder observar cómo se comporta cuando bebe te da la respuesta: ¿estás segura de que 
quieres seguir con él?

Texto adaptado de la revista Glamour, no. 111
GLOSARIO
EXCUSA – desculpa
RASGOS – detalhes, características 
TAMBALEARSE – desequilibrar-se
ENGANCHAR – agarrar
ACORDARSE - lembrar
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47)  Sarah bebía para:

A)  Acordarse de sus conversas. 
B)  Dejar la timidez.
C)  Abrir sus ojos.
D)  Hacer un examen de Química.

48)  Sarah Hepola usa mucho la expresión “Me di cuenta”. ¿Qué es “darse cuenta” en el texto?

A)  Entregar una cuenta
B)  Regalar algo
C)  Comprender las cosas
D)  Oír a un chico

49)  Una de las alternativas NO muestra la Sarah borracha:

A)  El engancho de la falda.
B)  El eyeliner corrido.
C)  El tambaleo hasta el baño.
D)  Los dientes manchados.

50)  ¿Qué es, en el texto, la “enésima” última copa?

A)  La copa número 11.
B)  Una copa desconocida.
C)  La copa de la cerveza “Ñ”.
D)  Otra copa más.


	Capa1ESPx.pdf
	ContraCapa
	ProvaEsp

