
PROCESSO SELETIVO 2013

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!      

      



                  CESUPA • Processo Seletivo 2013 
         Boletim de Questões • Página 1    

             

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 
 

A arte de culpar os outros

 No livro “Scapegoat – A History of Blaming Other People” (Bode expiatório – Uma História 
da Prática de Culpar Outras Pessoas), publicado recentemente nos Estados Unidos e na Inglaterra, 
o autor, Charlie Campbel, defende a tese de que cada ser humano tende a se considerar melhor do 
que realmente é, e por isso tem dificuldade de administrar os próprios erros. “Adão culpou Eva, Eva 
culpou a serpente, e assim continuamos assiduamente desde então” escreveu Campbel. Junte-se 
a isso uma necessidade intrinsecamente humana de tentar encontrar um sentido, uma ordem no 
caos do mundo, e têm-se os elementos exatos para aceitarmos a primeira e mais simples explicação 
que aparecer para os males a nos afligir. Desde muito cedo, provavelmente com o surgimento das 
primeiras crenças religiosas, a humanidade desenvolveu rituais para transferir a culpa para pessoas, 
animais ou objetos como uma forma de purificação e recomeço. A expressão “bode expiatório” 
refere-se a uma passagem do Velho Testamento que descreve o sacrifício de dois ruminantes no 
Dia da Expiação. O primeiro bode era sacrificado imediatamente em tributo a Deus. O segundo era 
enxotado da aldeia, carregando consigo, simbolicamente, a culpa de todos os moradores.
 A tentativa de jogar a culpa por uma situação indesejada – de desastres naturais a guerras, de 
crises econômicas a epidemias – nas costas de um único indivíduo ou grupo quase sempre inocente 
é uma prática tão disseminada que alguns estudiosos a consideram essencial para entender a vida 
em sociedade. Se observarmos a História da humanidade e o mundo à nossa volta, encontraremos 
muitos exemplos.

                                                                    (Veja, 16/05/2012 – trecho)

Judeus, negros, pobres, as elites, a imprensa, os Estados Unidos... A História e o nosso 
cotidiano são repletos de exemplos de pessoas, grupos ou instituições acusados injustamente 
de provocar alguma desgraça sobre outros. Após leitura do texto e reflexão, construa uma 
redação em prosa sobre o tema Bode expiatório.
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Proposta 2
O grande Dr. Photoshop

 O melhor dermatologista do mundo se chama Photoshop. Ele trabalha muito. Abra qualquer 
revista de moda e celebridades para comprovar: o dedo mágico do Dr. Photoshop estará lá. Com 
o tempo, o uso desse recurso ficou tão exagerado que nos habituamos a ver mulheres irreais, com 
uma pele de bebê impossível a qualquer adulto. Por isso, causou sensação uma foto da atriz Cate 
Blanchett na capa do “Intelligent Life”, suplemento cultural da revista “The Economist”. A foto não 
passou por nenhum retoque. Cate está com maquiagem leve e são visíveis suas rugas de expressão, 
bolsas sob os olhos e penugem no rosto. A revista, junto com a atriz, se manifestou nessa foto contra 
o uso excessivo do Photoshop. Como escreveu o editor: “A foto tenta refletir a vida real. É um sinal 
curioso dos tempos o fato de que a busca pelo real tenha se tornado uma bandeira.”

                                                                           (Veja, 25/04/2012, p58)

Como sinal dos tempos, conta-se, hoje, com possibilidades várias para retocar a beleza 
ou corrigir defeitos, não apenas na fotografia, mas no mundo real. O Photoshop é apenas 
um desses recursos. A reflexão sobre o assunto que o texto aborda somada à sua visão de 
mundo devem criar elementos para construir um texto em prosa em resposta à pergunta: 
Retocar a realidade pode ser um problema?
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 a 4

A retórica não é blá-blá-blá

 Na era da internet, com seus “rsrsrs” e as “longas” mensagens de 140 caracteres do Twiter, que 
lugar haveria para a retórica, a invenção dos gregos clássicos para permitir que nas democracias o 
bom cidadão pudesse defender seus pontos de vista falando bem?
 Na semana passada, o julgamento do mensalão no STF pôs em evidência os advogados dos 
réus. Eles foram lá exercitar sua retórica, uma vez que as peças de defesa já haviam sido escritas 
e enviadas aos ministros do tribunal. Os defensores, com raras exceções, saíram-se muito mal no 
quesito da retórica – que não é blá-blá-blá.
 Quando assumiu o posto de presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Earl Warren 
perguntou a um colega mais antigo em quem confiava plenamente o que ele deveria ler para 
conseguir escrever suas sentenças no alto nível que as circunstâncias exigiam. O colega de Warren, 
Hugo Black, respondeu: “Basta ler Retórica, de Aristóteles.”
 Sábio conselho. Com a democracia, os gregos criaram esse mecanismo de sustentação oral 
baseado na lógica e na honestidade de pensamento a que chamaram de retórica. Os cidadãos eram 
frequentemente obrigados a defender em público não apenas ideias, mas sua propriedade e até a 
própria liberdade. Aristóteles ensinou que persuadir uma audiência nada tem a ver com eloquência. 
Isso é sofisma. E o que separa um cidadão grego dotado da retórica de um mero sofista? A retórica 
vencedora não depende do dom da oratória, mas do valor moral do orador.

                                                                   (Veja, 15/08/2012, p78)
 

Verbete
Sofisma s.m. argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da 

verdade que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, 
uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. 

         ( Dicionário Houaiss da língua portuguesa)

01)  Segundo o texto, a internet é um obstáculo ao exercício do falar bem, porque

A)  é um meio que distancia os interlocutores, impedindo o debate.
B)  a liberdade no registro da linguagem virtual é um entrave para a construção de raciocínios 

mais elaborados.
C)  a agilidade na comunicação dificulta o entendimento do texto.
D) o fato de realizar uma comunicação cifrada, truncada, e o uso de apenas 140 caracteres no 

Twiter limitam a argumentação.

02)  “Os gregos criaram esse mecanismo de sustentação oral baseado na lógica e na honestidade 
de pensamento a que chamaram retórica”. O caráter de oralidade da retórica é reafirmado 
no texto em trechos como

I “... a retórica, invenção dos gregos clássicos para permitir que nas democracias o bom cidadão 
pudesse defender seus pontos de vista falando bem...”

II “...Eles foram lá exercitar sua retórica, uma vez que as peças de defesa já haviam sido escritas 
e enviadas aos ministros do tribunal.”

III “...o que ele deveria ler para conseguir escrever suas sentenças no alto nível que as 
circunstâncias exigiam...”

IV “... os cidadãos eram obrigados a defender em público não apenas ideias, mas sua propriedade 
e até a própria liberdade.”
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A)  I, II, III, IV
B)  I, III, IV
C)  I, II, IV
D)  I, II, III

03)  Os elementos textuais permitem inferir que

A)  a palavra sofisma e a expressão blá-blá-blá mantém, no texto, uma relação de semelhança 
quanto ao significado.

B)  segundo a avaliação do autor, o julgamento do mensalão revelou grandes oradores.
C)  os gregos não usavam a escrita, porque todos os assuntos passavam por longos debates orais.
D)  a eloquência é a arte de persuadir uma audiência.

04)  Ler atentamente um texto permite ao leitor entender o propósito do autor, mesmo que este 
não esteja explícito. A provável intenção do autor de “A retórica não é blá-blá-blá” seria

A)  Elogiar a democracia dos gregos e o mecanismo da retórica criado por eles.
B)  Afirmar que a maioria dos advogados dos réus do mensalão recorreu a sofismas para defender 

seus clientes.
C)  Defender a importância da oratória para fortalecer a democracia.
D)  Afirmar que a internet é um meio para afastar as pessoas da leitura e do debate.

   Texto para as questões 5 e 6

                                                            Escrever errado

Aos que não entendem a essência da linguagem virtual deturpada, de escrever corretamente a 
maioria dos usuários é capaz. A deturpação da linguagem é sustentada pela facilidade (abreviações 
e modificações ortográficas), falta de necessidade (por que diferenciar o porquê do por quê se a 
mensagem é a mesma?) e a ironia (se posso fazer do jeito que quero, por que fazer nos padrões 
impostos?).  

(Ah Valentino, Galileu, setembro de 2012)

05)  Observando a construção do módulo “de escrever corretamente a maioria dos usuário é 
capaz”, percebe-se uma inversão na ordem dos elementos constituintes:

A) O deslocamento do sujeito
B) O adjunto adverbial posposto ao verbo.
C) O predicativo anteposto ao verbo
D) O deslocamento do complemento da palavra capaz.

06)  A função da linguagem predominante no texto está inscrita em 

A)  referencial
B)  fática
C)  metalinguística
D)  conativa
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MATEMÁTICA

07)  120 pacotes de balas seriam distribuídos igualmente por certa quantidade de crianças de 
uma comunidade. No momento da partilha, verificou-se que havia mais cinco crianças e, 
desse modo, cada criança presente recebeu dois pacotes de balas a menos. Quantos pacotes 
de balas recebeu cada criança?

A)  6
B)  8
C)  12
D)  15

08)  A análise do questionário socioeconômico de 500 candidatos às vagas de um dos cursos 
do CESUPA, mostrou que:

- 180 candidatos moram em casa própria,
- 240 candidatos cursaram o Ensino Médio em escola particular,
- 60 candidatos moram em casa própria e cursaram o Ensino Médio em escola particular.

O percentual desses candidatos que não moram em casa própria e não cursaram o Ensino 
Médio em escola particular é

A) 14
B) 16
C) 24
D) 28

09)  Um peso de papel é representado por uma esfera de vidro, em cujo interior está inscrito 
um cubo. A razão entre o raio R da esfera e a aresta A do cubo, nessas circunstâncias, é

10)  Seja a matriz M =                     M2 será uma matriz nula se x for igual a 
                                          
A)  2
B)  0 ou 2
C)  -2
D)  0 ou -2
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11)  Sabemos que, quanto maior o tamanho do pé, maior o número do calçado, Isso significa 
que existe uma relação entre os dois e essa relação é dada por S =  (5P+28)/4, onde S é o 
número do sapato e P, o comprimento do pé em centímetros. Quanto mede a mais, em 
centímetros, o pé de uma pessoa que calça número 40, em relação ao pé de uma pessoa 
que calça sapato número 35? 

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

12)  O problema mais antigo sobre progressões aritméticas é registrado no célebre papiro 
egípcio chamado Papiro de Rhind. Esse papiro, encontrado por Henry Rhind no século XIX, 
foi escrito dois mil anos antes de nossa era.

Papiro Rhind, Museu de Londres
 Tal problema diz o seguinte:
 “ Entre cinco pessoas, foram repartidas 100 medidas de trigo, de tal modo que a segunda   

recebeu a mais que a primeira, tanto quanto coube à terceira mais que à segunda, à quarta 
mais que à terceira, e à quinta mais que à quarta. Além disso, as três últimas receberam  sete 
vezes o que receberam as duas primeiras juntas.  Quantas medidas de trigo recebeu a 
primeira pessoa? ”                                 (Adaptação nossa)

A)  9 1/6
B)  6 1/9
C)  2 1/3
D)  1 2/3
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FÍSICA

13)  Chama-se “potencial de passo” à diferença de potencial elétrico existente entre os pés de 
uma pessoa quando esta caminha em uma superfície eletricamente energizada. Conhecendo-
se a distribuição do potencial elétrico no solo, pode-se minimizar o potencial de passo 
caminhando em uma direção equipotencial. Como exemplos de superfícies energizadas, 
temos aquelas próximas de descargas atmosféricas ou em regiões onde há aterramento 
elétrico. Em qualquer dos casos, podemos simplificadamente representar a energização como 
uma linha de corrente elétrica em contato com o solo de superfície infinita nas direções X 
e Y, conforme o esquema abaixo:

 Com base nestas informações, qual das figuras melhor representa a distribuição de potencial 
elétrico na superfície do solo?

A)                                                                     B) 

C)                                                                     D)
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14)  “A imagem fotoacústica é uma modalidade de diagnóstico médico recém desenvolvida 
que se baseia na emissão de uma onda sonora (acústica) na faixa do ultrassom, em resposta 
à absorção da luz por um material. Este é o chamado Efeito Fotoacústico, descoberto por 
Graham Bell no final do século XIX. A vantagem desta técnica é que ela pode revelar 
propriedades da composição molecular dos tecidos, e não apenas propriedades mecânicas 
destes, como nos exames de ultrassom tradicionais. A técnica ainda não é rotineiramente 
empregada em humanos mas vários grupos de pesquisa a têm investigado, com o objetivo 
de explorar o grande potencial no diagnóstico e terapia no tratamento de tumores”. 

(Adap. Ciência Hoje, No. 297, Vol. 50 - 10/2012). 

 Analise as afirmativas e marque a alternativa correta, considerando a sequência de 
preenchimento das lacunas.

I – Os dois tipos de onda mencionados no texto, a luz e o som, são de naturezas diferentes, 
sendo que o som é uma onda puramente ____________.

II – No ultrassom convencional, o equipamento emite ondas que, ao incidir em uma interface 
entre duas estruturas, podem produzir eco. Essas ondas _________ por sua vez retornam ao 
equipamento, que as convertem em imagem.

III – Ondas de ultrassom são aquelas que se propagam com __________ maior que aquelas da 
faixa audível pelo ser humano.

A)  eletromagnética; refratadas; frequência
B)  eletromagnética; refletidas; velocidade
C)  mecânica; refratadas; velocidade
D)  mecânica; refletidas; frequência

15)  Uma das atrações circenses que mais despertam a atenção da plateia é o chamado “Globo 
da Morte”, que consiste em uma estrutura metálica esférica, dentro da qual um ou mais 
motociclistas executam movimentos circulares com velocidade constante, chegando a ficar 
de cabeça para baixo. Considere o esquema da figura abaixo, em que o motociclista percorre 
o globo com velocidade V, sendo esta a mínima velocidade que evita a sua queda. Sabendo 
que a motocicleta tem massa M e o motociclista tem 90 kg, qual a mínima velocidade que 
um outro motociclista de massa 60 kg deve ter para percorrer o globo sem cair, ao passar 
pelo ponto mais alto?

A)  V/2
B)  2V/3
C)  V
D)  3V/2
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16)  Considere o movimento de um projétil lançado obliquamente da superfície da Terra. Se 
o objeto for simplesmente uma pedra lançada por uma pessoa, o movimento será, muito 
aproximadamente, uma parábola. Na descrição deste movimento, um estudante pressupõe 
algumas aproximações e idealizações que simplificam os cálculos. Estas idealizações já 
não podem ser aplicadas no estudo do movimento de projéteis com velocidades maiores, 
como balas de canhão, ou os infames mísseis balísticos intercontinentais, que percorrem 
trajetórias de milhares de quilômetros.

 Sobre o movimento de um míssil intercontinental no mundo real, considere as seguintes 
afirmativas:

I – O movimento na atmosfera faz com que apareça uma força contrária ao sentido da velocidade, 
o que tende a fazer com que o alcance seja menor do que no caso ideal.

II – No movimento do míssil balístico intercontinental, o projétil atinge alturas tão grandes que 
já deve ser levada em conta a variação na aceleração da gravidade, pois esta diminui com 
a altura, o que tende a fazer com que o alcance seja maior do que no caso ideal.

III – A força de resistência do ar é menor quanto maior é a velocidade do projétil, o que faz com 
que ela tenha menos influência no movimento do míssil e com que o alcance do mesmo 
quando se movimenta na atmosfera seja maior do que seria no caso ideal.

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

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

17)  As seis cordas de um violão produzem cada uma um som diferente, cada um com suas 
características próprias. A onda sonora emitida por uma corda se diferencia daquela 
emitida por qualquer outra principalmente por um parâmetro associado ao seu harmônico 
fundamental, que faz com que chamemos o som emitido de grave ou agudo. Tal parâmetro é a

A) amplitude
B) velocidade
C) frequência
D) potência

18)  Uma quantidade de massa de gás ideal está confinada em um recipiente com volume 
constante. Se aumentarmos a temperatura do gás, sua pressão também aumentará. Considere 
que a temperatura aumenta com o tempo conforme o gráfico abaixo:
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 Qual dos gráficos pode representar a pressão do gás no mesmo intervalo de tempo?

A)                                                                    B)  

C)                                                                    D)

BIOLOGIA

19)  Novas descobertas da biologia molecular abrem perspectivas de terapias gênicas em 
Diabetes mellitus. Um grupo de cientistas encontrou recentemente um gene que regula o 
funcionamento do pâncreas e a produção de insulina. Eles desenvolveram um sistema para 
detectar os locais onde atuam os chamados fatores de transcrição, proteínas que se unem 
ao DNA e que permitem ou não a cópia das instruções para fabricar, por exemplo, insulina 
ou outros fatores. O chamado HNF4 é um fator de transcrição que controla a metade dos 
genes que participam da formação do pâncreas ou do fígado. A falta desta proteína ou a 
presença de mutações nela faz com que estes órgãos não funcionem adequadamente. Esta 
descoberta abre as portas para o desenvolvimento de medicamentos capazes de atuar sobre 
as formas mutantes do HNF4, prevenindo o aparecimento do diabetes 

 (http://cliquesaude.com.br/novas-descobertas-da-biologia-molecular-abrem-perspectivas-de-terapias-genicas-
em-diabetes-mellitus-617.html - adaptado).

 Os fatores de transcrição, como o HNF4, participam da síntese do:
A)  RNA-t, responsável pelo transporte de aminoácidos aos ribossomos e produção de proteína.
B)  RNA-r, que participa da constituição dos ribossomos citoplasmáticos.
C)  RNA-m, que leva a informação do gene para a produção de proteína no citoplasma.
D)  DNA, que determina o tipo de proteína a ser sintetizado através do código genético.
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20)  Testes de farmácia detectam “hormônio da gravidez” na urina com margem de acerto de 
70% a 95%. A menstruação atrasa um dia e logo já começa a ansiedade – boa para quem 
está planejando um bebê, mas desesperadora para quem foi pega de surpresa. Para confirmar 
a suspeita e acabar com a angústia, muitas mulheres recorrem aos testes de farmácia, que 
detectam a presença do hormônio da gonadotrofina coriônica humana (hCG) na urina. Se 
o resultado for positivo, muito provavelmente a mulher está grávida. 

(O Liberal – Mulher, 28.10.2012 - adaptado).

 A presença do hCG na urina de mulheres grávidas ocorre em função da secreção desse 
hormônio pelo(a):

A)  placenta.
B)  ovário.
C)  útero.
D)  hipófise.

21)  Considerando que o gene que condiciona a calvície, simbolizado por C e seu alelo por 
c, se comporta como dominante no sexo masculino e recessivo no feminino, analise as 
proposições a seguir.

I. A calvície é determinada por gene autossômico cuja dominância é influenciada pelo sexo.
II. Homens calvos apresentam genótipo CC e Cc e os não calvos cc.
III. Mulheres calvas possuem genótipo cc e não calvas CC e Cc.
IV. A probabilidade de um casal CC (♂) e CC (♀) ter o primeiro filho do sexo masculino e calvo 

é de 25%.

Estão corretas apenas:

A) I; II.
B) II; III.
C) I; IV.
D) I; II; IV.
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22)  A tira de quadrinhos abaixo faz referência a um tipo de interação entre espécies.

 Os ecólogos reconhecem cinco tipos principais de interações que podem ser positivas (+), 
negativas (-) ou neutras (0) para as espécies que participam destas relações.

 Indique, no quadro abaixo, o tipo de interação correspondente ao efeito sobre as espécies 
(1 e 2) e a(s) característica(s) apresentada(s).

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

A)  parasitismo, predação, amensalismo, competição, comensalismo.
B)  predação, parasitismo, competição, comensalismo, mutualismo.
C)  competição, amensalismo, predação, mutualismo, comensalismo.
D)  canibalismo, comensalismo, competição, parasitismo, protocooperação.

23)  Nova vacina contra a AIDS em estudo. Pesquisadores abriram um caminho diferente na 
busca de uma vacina contra o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), o vírus causador 
da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Em vez de tentar fazer com que o 
organismo produza anticorpos contra o vírus, rota tradicional nas pesquisas de vacinas, 
eles estão recrutando a ajuda de “células assassinas do sistema imunológico”, conhecidas 
como T CD8, para simular as condições encontradas nos chamados “controladores de elite” 
(pessoas infectadas pelo HIV que mantêm a carga viral naturalmente baixa, sem o uso de 
remédios, e não desenvolvem a síndrome), que tornam suas células T CD8 especialistas em 
caçar outras células do sistema imunológico, as T CD4, que se transformam em verdadeiras 
“fábricas” do HIV quando infectadas. A ideia é fazer com que todos produzam células T 
CD8 tão eficientes no combate à infecção pelo HIV quanto às dos “controladores de elite” 
(http://oglobo.globo.com/saude/nova-vacina-contra-aids-em-estudo-6255587 - adaptado).

 A utilização das T CD8 na pesquisa de uma nova vacina contra a AIDS se deve ao fato de 
o HIV:

A) possuir uma cápsula lipídica que impede a ação de uma vacina convencional.
B) ocasionar infecções secundárias em decorrência da debilitação do sistema imunológico.
C) promover a síntese de uma molécula de DNA a partir do RNA do glóbulo branco infectado.
D) apresentar grande variabilidade em função da alta capacidade de mutação.
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24)  Maconha faz mal, sim. Até 20 anos, o efeito da maconha no cérebro era desconhecido. 
Graças aos avanços nos exames de imagem, capazes de flagrar o cérebro em pleno 
funcionamento, foi possível estabelecer os efeitos da droga sobre a comunicação neural 
(sinapses), podendo, eventualmente, haver perda da função dos neurônios. Esse prejuízo 
ocorre, sobretudo, durante a adolescência, quando o cérebro está em transformação e 
os mecanismos neurais estão mais vulneráveis. Trabalhos recentes, nos Estados Unidos, 
ratificam o efeito danoso da droga em áreas cerebrais como córtex, hipotálamo, hipocampo 
e cerebelo, entre outras áreas.      (Revista Veja, 31.10.2012 - adaptado).

 Os efeitos da maconha sobre as áreas cerebrais córtex, hipotálamo, hipocampo e cerebelo 
são, respectivamente:

A) perda do controle das atividades motoras; dificuldade de raciocínio; perda da memória; 
falta de concentração.

B) falta de concentração; alteração dos estados emocionais; perda do apetite; alteração no 
ciclo do sono e vigília.

C) dificuldade de raciocínio; aumento do apetite; perda de memória; falta de coordenação 
motora.

D) perda da memória; alteração no ciclo do sono e vigília; aumento do apetite; alteração dos 
estados emocionais.

QUÍMICA

25)  A concentração em quantidade de matéria por volume de íons sódio em uma solução 
aquosa 0,40 mol/L de sulfato de sódio, considerando este sal 90% dissociado é

A) 1,50
B) 0,92
C) 0,72
D) 0,54

26)  Sobre as reações de compostos orgânicos, a alternativa que apresenta a afirmativa correta é

             Br

A) O produto da reação de eliminação do 2-bromo-2-metil propano é H2C = C – CH3.
B) A reação representada pela equação química
                 Cl

H2C = CH – CH3  +  HCl    H3C – CH – CH3

 é de substituição via radical livre.
C) Um processo viável para se obter etileno a partir do etanol envolve uma reação de adição 

eletrofílica.
D) NO2, COOH e CN são grupos meta dirigentes.
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27)  Sobre as propriedades coligativas, a alternativa que apresenta a afirmativa correta é

A)  A adição de um soluto não volátil a um solvente aumenta a pressão de vapor do solvente.
B)  A pressão de vapor de um líquido depende das forças de interação intermoleculares.
C)  Quanto mais volátil for um líquido, menor será sua pressão de vapor.
D)  O efeito crioscópico corresponde ao abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente.

28)  Com relação ao átomo e suas partículas, é CORRETO afirmar que:

A)  John Dalton propôs um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar.
B)  Átomos com o mesmo número de prótons são isótonos.
C)  Um átomo do elemento potássio, K (19 prótons, 21 nêutrons e 19 elétrons), quando perde 

01 elétron apresenta carga total +1.
D)  Um elemento químico é caracterizado por seu número de nêutrons.

29)  Assinale a alternativa CORRETA.

A)  O nylon e a borracha são exemplos de polímeros naturais.
B)  Os alcanos são hidrocarbonetos formados por moléculas apolares e se dissolvem em 

solventes apolares.
C)  Os álcoois apresentam menores valores de temperaturas de fusão e de ebulição que os 

hidrocarbonetos de mesma cadeia carbônica.
D)  As aminas assim como os ácidos carboxílicos têm caráter ácido.

30)  O cálcio é um dos macronutrientes essenciais do nosso corpo e pode ser obtido por meio 
de uma alimentação saudável e balanceada. Sabe-se que uma pessoa na fase adulta necessita 
de cerca de 1000 mg/dia do nutriente.

 Uma garrafa de água mineral tem no seu rótulo a seguinte composição, em mg/L:

 Considerando que todo o cálcio ingerido é aproveitado pelo organismo e a massa atômica 
relativa do cálcio é 40,0, marque a alternativa que responde corretamente às seguintes 
questões:

 1) Se uma pessoa consumir 2,0L/dia da água mineral qual a quantidade, em mols, de íons 
cálcio consumido? 

 2) Esta quantidade supre sua necessidade diária?
A) 1,1 x 10-3 ; Não
B) 2,2 x 103 ; Sim
C) 4,0 X 103 ; Sim
D) 4,4 x 10-3 ; Não
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HISTÓRIA

31)  “Dar de mão beijada é dar de graça, espontaneamente, sem pedido de retribuição. Diante 
dos papas, reis, nobres e ricos beijavam-lhes as mãos e, em seguida, faziam doações à 
Igreja: terras, palácios e outros bens. O primeiro a usar a expressão foi o papa Paulo IV, em 
documento de 1555”. 

 (Redação do Almanaque Brasil. http://www.almanaquebrasil.com.br/curiosidades-cultura/10709-dar-de-mao-
beijada.html acessada em 17 10 2012). 

    O trecho acima explica a origem e o significado da expressão popular “dar de mão beijada”. 
Esta expressão justifica-se historicamente no contexto do:

A)  nazismo, pois líderes como Hitler utilizavam a mesma fórmula inventada por reis e papas 
para sustentar seu poder político totalitário;

B)  papismo totalitário, pois o poder dos papas ainda hoje é sustentado pela política de doações 
de terras e de palácios, sem ônus para a igreja católica.

C)  liberalismo, doutrina social que regulava um livre comércio entre as nações e instituía a 
liberdade de costumes como o libertário beija-mão.  

D)  absolutismo, regime que ganhou força nas monarquias da época moderna e que centralizava 
poderes nas mãos do rei, o qual beneficiava a quem queria. 

32) “A catedral da alta Idade Média, até meados do ano 1.000, não era apenas a grande igreja 
que ganhara este nome, mas sim uma cidade dentro da cidade, um conjunto de edifícios 
que foi chamado de ‘grupo episcopal’”. 

(Jacques Le Goff. Heróis e maravilhas da Idade Média. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 52).

 O trecho caracteriza o papel da catedral na alta Idade Média europeia. Este edifício 
simbolizava na época o/a:

A)  centro do poder do rei que, unido aos bispos em suas catedrais, confirmava seu poder 
absoluto no mundo medieval.

B)  união do poder divino (vindo do papa) com o dos reis e bispos medievais, que centralizavam 
seu domínio nas cidades medievais e em suas catedrais.

C)  surgimento de uma nova mentalidade nascida no interior do mundo descentralizado dos 
feudos. As catedrais, suas cidades e bispos ajudavam a manter os cristãos unidos.

D)  controle do Vaticano sobre os bispos e os reis medievais. No mundo descentralizado da 
Idade Média, a catedral romana era a imposição centralizadora do papa a todos. 

33)  Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra “manga” (significando fruto 
da mangueira) nasceu no idioma português em 1554. Sua origem, contudo, é muito anterior 
e se trata de uma palavra que vem da Índia, na Ásia. Sabendo que a origem das palavras se 
relaciona com fatos da história humana, a palavra “manga” no português se relaciona ao 
período histórico do/da:

A)  Renascimento europeu, quando povos como os portugueses começaram a tomar contato 
com a Índia, que antes era desconhecida para eles e escolheram a fruta como tema de muitas 
pinturas, popularizando o fruto.

B)  Revolução Industrial, quando os portugueses começaram a comercializar com os ingleses 
as frutas indianas como a manga e os ingleses as industrializavam, fazendo os primeiros 
sucos industrializados na Europa.
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C)  expansão marítima, quando os portugueses saíram na frente da corrida por especiarias 
indianas e nas trocas de espécies, que levaram ao descobrimento europeu da manga e de 
outras frutas e plantas.

D)  conquista da América, quando os portugueses puderam lucrar com o tráfico de escravos 
que vinham da Índia ou da África e traziam consigo sementes da sua terra, como a manga. 

34)  O final do século XIX e o início do XX representou para as principais cidades amazônicas 
o processo de aceleramento da modernização. O espaço público de Belém sofreu uma série 
de intervenções como a construção de boulevards, embelezamento de praças, ao mesmo 
tempo em que a elite consumia afrancesadamente um "Camorin a la Chamboard" ou uma 
"Paca a in chasseur". Contudo, esse processo mostrou as suas contradições ao espelhar uma 
cidade com

A)  uma parcela da população tendo acesso a produtos importados, comendo "Paca a in 
chasseur" ou tomando chá de Pekin, enquanto outra consumia produtos da caça e da pesca 
comprados a preços exorbitantes no moderno mercado do Ver-o-Peso.

B)  inúmeros problemas como a falta de água em bairros distantes, o alagamento de ruas 
causado pelas chuvas do inverno amazônico e o sistema de transporte público que, mesmo 
contando com os bondes elétricos, ainda não atendia plenamente a população, sobretudo 
a mais pobre.

C)  quiosques que emporcalhavam a cidade e enodavam a paisagem urbana, enquanto o 
administrador da cidade declarava guerra aos garapeiros  e aos cortiços que se situavam, 
sobretudo, na área da Cidade Velha e da Estrada de Nazaré.

D)  um casario enorme, bonito, mas desarrumado e em ruínas situado no Boulevard da República 
e habitado por migrantes europeus, ao mesmo tempo em que a via pública era calçada e 
saneada para receber os principais investidores estrangeiros ligados ao comércio da borracha.

35)  O cenário de intensificação de derrubada da floresta amazônica que hoje estampa as 
manchetes da imprensa nacional e internacional é decorrente do projeto de colonização da 
década de 1970, implementado pelos governos militares. Nesse sentido é pertinente afirmar 
que foi um projeto com o objetivo de

A)  resolver o problema da seca e das epidemias que mais uma vez afligiam o nordeste brasileiro, 
especialmente o sertão baiano, castigado pela falta de chuva havia décadas, levando-os a 
acreditar que a Amazônia era um novo Eldorado.

B)  impedir a ação de guerrilheiros do Partido Comunista Brasileiro que haviam se infiltrado 
na Amazônia, expulsando índios, camponeses e ribeirinhos de suas terras as quais seriam 
distribuídas entre os simpatizantes do regime maoísta.

C)  modernizar a Amazônia, região atrasada, sem ferrovias, com rodovias precárias e que vivia 
apenas da economia extrativista da castanha-do-Pará e da coleta de produtos da floresta 
como a salsaparrilha, impedindo, desta forma, a expansão do mercado internacional.

D)  direcionar deslocamentos de populações com o propósito de controlar os movimentos sociais 
no campo, considerado um problema de segurança nacional, concorrendo, desta forma, 
para a instalação de um grande mercado de terras na Amazônia, controlado pelo governo.
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36)  A Folha de São Paulo em suas páginas estampou a manchete

ONU questiona Brasil sobre grandes obras

    “O país foi questionado pelas remoções forçadas de populações de terrenos que darão lugar 
a obras da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016 [...]”

(http://www1.folha.uol.com.br/mundo. Acessado em 26/05/2012)

 Os eventos Copa do Mundo e Olimpíada ocupam rotineiramente as páginas da imprensa 
nacional. Isto nos permite concluir que estão ligados à desapropriação de terrenos 
relacionados com a questão da moradia. Podemos considerar que este cenário é um dos 
problemas

A)  mais candentes da sociedade brasileira decorrente de fatores estruturais que impedem a 
solução do déficit habitacional, como  a especulação imobiliária. O modo como ocorre 
a apropriação do espaço urbano concorre para a exclusão socioespacial de uma grande 
parcela de citadinos.

B)  da economia capitalista que, em nome do lucro, convence os trabalhadores a vender as 
suas casas em áreas nobres da cidade. Isto os leva a ocupar áreas periféricas, com muito 
verde e, com expressivo valor no mercado imobiliário.

C)  relacionados à desorganização da sociedade civil e das relações econômicas e que 
contribuem para a fragilização dos projetos habitacionais do governo. Estes projetos 
necessitam de grandes áreas para a construção de casas populares, sobretudo para os 
trabalhadores chamados  de “boias frias”.

D)  que contribui para a segregação social  em decorrência da expulsão da população de baixa 
renda para as áreas periféricas. Mesmo que estas sejam bem servidas com transporte coletivo 
rápido, barato e eficiente, como os metrôs.

GEOGRAFIA

37)  
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 O rápido crescimento da população mundial é fenômeno recente como demonstra o gráfico. 

Há cerca de 2.000 anos, a população mundial era de cerca de 300 milhões. Foram necessários 
mais de 1.600 anos para que ela duplicasse para 600 milhões.  O rápido crescimento da 
população mundial teve início em 1950, o que resultou numa população estimada em 
6,1 bilhões no ano de 2000, quase duas vezes e meia a população de 1950. Em 2011 a 
população mundial atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes.

 Fonte: Divisão de População do Departamento de Economia e Assuntos Sociais das Nações Unidas, Relatório 
sobre a Situação da População Mundial 2011.

 Sobre os motivos da aceleração do crescimento demográfico desde meados do século 
passado (século XX), assinale a alternativa correta:

A)  A aceleração do crescimento demográfico após 1950 do século XX ocorreu em virtude das 
mudanças em três elementos básicos da demografia: natalidade, mortalidade e migrações, 
alterando o ritmo de distribuição geográfica da população no planeta.

B) A aceleração do crescimento demográfico após 1950 do século XX ocorreu em função das 
mudanças em três elementos básicos da demografia: natalidade,  mortalidade e fecundidade, 
alterando o ritmo de crescimento da população no planeta.

C)  A aceleração do crescimento demográfico após 1950 do século XX decorreu das mudanças 
na distribuição geográfica da população: a população passou a se concentrar nas cidades, 
dado o rápido processo de urbanização.

D)  A aceleração do crescimento demográfico após 1950 do século XX decorreu das mudanças 
no comportamento reprodutivo feminino: o intenso processo de ruralização da população 
elevou profundamente o tamanho da população.

38)  O mapa a seguir representa os países que compõem o MERCOSUL. Sobre a formação, 
composição e configuração geopolítica desse bloco econômico é correto afirmar:

Fig. 1 Novo mapa do MERCOSUL, 2012
A)  O Mercado Comum do Sul ( Mercosul ) foi criado em 1991 com a assinatura do Tratado 

de Assunção no Paraguai. Originalmente composto por quatro países (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai), recentemente teve seus limites geopolíticos ampliados em virtude da 
inclusão da Venezuela como membro.
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B)  O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em 2000. Os membros deste importante 
bloco econômico da América do Sul são os seguintes países: Argentina, Brasil, Chile e 
Paraguai (suspenso temporariamente em junho de 2012).  A incorporação da Venezuela 
no Mercosul em  2012 altera os limites geopolíticos do bloco. 

C)  Embora o Mercado Comum do Sul (Mercosul) tenha sido criado em 1991, os esboços deste 
acordo datam da década de 1980, quando Brasil e Argentina assinaram vários acordos 
comerciais com o objetivo de integração. Hoje, o bloco é constituído por cinco membros: 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela (recentemente aceita como membro depois 
da suspensão do Paraguai em 2012).

D)  Os membros do Mercosul, bloco econômico da América do Sul, são os seguintes países: 
Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela (suspensa temporariamente do bloco em função da 
reeleição do presidente Hugo Chavez em  2012).  A incorporação do Paraguai no Mercosul 
ocorreu em 2012. 

39)  Analise o mapa a seguir sobre a distribuição geográfica do número de famílias assentadas 
no Brasil (segundo as regiões) e assinale a alternativa correta.

A)  O mapa demonstra distribuição regular das famílias assentadas nas regiões do Brasil, nos 
últimos 17 anos. As regiões Centro-Oeste e Norte juntas concentram 58,5% do total. Trata-
se de regiões que apresentam espaços rurais cuja malha fundiária é de alta concentração 
de minifúndios.

B)  O mapa demonstra distribuição regular das famílias assentadas nas regiões do Brasil, nos 
últimos 17 anos. A região Nordeste concentra 33% do total. Trata-se de uma região com 
história marcante de baixa concentração fundiária e de efetividade de política de reforma 
agrária e distribuição de terras.

C)  O mapa demonstra distribuição irregular das famílias assentadas nas regiões do Brasil, nos 
últimos 17 anos. As regiões Norte e Nordeste juntas concentram 58,5% do total. Trata-
se de regiões que apresentam novos espaços rurais e frentes de povoamento e expansão 
agropecuária.

D)  O mapa demonstra distribuição irregular das famílias assentadas nas regiões do Brasil, 
nos últimos 17 anos. A região Norte apresenta 41,5% do total. Esse dado demonstra que 
a reforma agrária no Brasil, em parte, se estabelece por meio de projetos de assentamento 
em novas áreas de povoamento.
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40)  Segundo estudo realizado pelo IBGE (2011), Belém é a quarta cidade do país e a capital 
com maior proporção de pessoas morando em aglomerados subnormais (favelas, invasões, 
ocupações, etc.) : 54,5% dos moradores da capital paraense, ou 758 mil habitantes, residem 
nessas condições, principalmente nos distritos de Icoaraci e Outeiro e nos bairros do Benguí, 
Guamá e Sacramenta.

Mapa 1. Aglomerados subnormais em Belém(PA). Fonte: IBGE(2011). Fonte: http://oglobo.globo.com/infograficos/
censo-2010-aglomerados-subnormais/

 Sobre a formação de aglomerados subnormais em Belém  do Pará, assinale a alternativa 
correta:

A)  A formação de aglomerados subnormais em Belém está ligada a questões de natureza 
histórica e cultural. Os aglomerados subnormais se concentram em áreas marginais aos 
cursos d´água, constituindo-se em habitações na forma de palafitas.

B)  A formação de aglomerados subnormais em Belém está relacionada às condições ambientais 
do sítio urbano de Belém. Aproximadamente 60% do sítio urbano é constituído de terrenos 
inundáveis e insalubres.

C)  A formação de aglomerados subnormais em Belém está associada ao processo desigual 
de valorização do espaço urbano, ao preço da terra urbana e à fragilidade da política 
habitacional e de saneamento básico local.

D)  A formação dos aglomerados subnormais em Belém se associa unicamente à educação 
e à cultura da população. As políticas de saneamento são pouco efetivas em virtude do 
comportamento da população. 
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41)  Os mapas a seguir expressam alterações no número de unidades de conservação (UC) 
ambiental (proteção integral e uso sustentável) na Amazônia Legal entre 1970 e 2007. Em 
janeiro de 2007, as UC ocupavam  23% desse território. Sobre as mudanças no quadro 
regional, é correto afirmar que o aumento de UC na Amazônia Legal no período em questão 
deve-se

A)  basicamente à definição da política ambiental brasileira a partir da década de 1980; às 
pressões internacionais sobre o desflorestamento e a ação dos movimentos sociais de cunho 
ambientalista. 

B)  inicialmente à definição da política ambiental brasileira a partir  de 1970. Ainda no período 
militar, houve a criação do Ibama e do Icmbio, institutos responsáveis pela implementação 
da política ambiental na região.  

C)  inicialmente à definição da política ambiental brasileira a partir  de 1970.  Nas últimas 
décadas, a redução do desflorestamento e a introdução em grande escala da economia 
verde tem contribuído para ampliar o quadro regional de UC.  

D)  à definição da política ambiental brasileira a partir  de 2007. Durante o governo Lula, a 
redução do desmatamento, do agronegócio e do número de assentamentos rurais contribuiu 
para a ampliação do número de Unidades de Conservação Ambiental.
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42)

  Foto: Hidrelétricas do rio Madeira e a inundação do núcleo de Jaci-Paraná(RO). 
Fonte: Disponível em: http://confins.revues.org/docannexe/image/6924/img-5.jpg Acessado em 2012.

 A foto acima expressa um fenômeno que tem se tornado recorrente na Amazônia nas últimas 
décadas: a inundação de núcleos urbanos (povoados, vilas e cidades) em virtude da formação 
do reservatório hidráulico das usinas hidrelétricas. Sobre os efeitos desse processo sobre as 
populações regionais e locais, pode-se afirmar:

A)  A inundação repercute de forma positiva nas estruturas sociais locais.É inundado apenas 
o espaço de físico da comunidade, alterando, principalmente, as condições sanitárias e 
ambientais locais. Preserva-se o  modo de vida e as redes sociais locais.

B)  A inundação repercute de forma positiva nas estruturas sociais locais.Ocorre, normalmente, 
o deslocamento compulsório da população atingida e a sua realocação para novos espaços 
ambientalmente mais adequados. Em geral, a história recente demonstra que os novos locais 
escolhidos são semelhantes ao anterior (margens dos rios), assegurando a reprodução das 
condições econômicas locais. 

C)  A inundação repercute de forma negativa nas estruturas sociais locais.Ocorre, normalmente, 
o deslocamento compulsório da população atraída (barrageiros) pela construção da grande 
obra. A realocação dos barrageiros para novos espaços não é franqueada a todos. Em geral, 
a escolha dos novos espaços é realizada pelas empresas concessionárias de energia, não 
estando em conformidade com a manutenção do padrão e modo de vida da população.

D)  A inundação repercute de forma profunda nas estruturas sociais locais. O espaço de vivência 
e produção comunitária submerge, alterando as redes que conformavam o modo de vida 
tradicional e a reprodução social e coletiva, levando à perda da identidade, da memória e 
da história local.
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43)

 “Os dias precipitavam-se. Crianças que ela vira ao colo, ou de carrinho empuxado pelas 
amas, dançavam agora nos bailes. Os que eram homens fumavam; as mulheres cantavam ao 
piano. Algumas destas apresentavam-lhe os seus babies, gorduchos, uma segunda geração 
que mamava, à espera de ir bailar, cantar ou fumar, apresentar outros babies a outras pessoas 
e assim por diante.”
(ASSIS, Machado. Os melhores contos de Machado de Assis / Seleção Domício Proença Filho. 10 ed. São 
Paulo: Global, 1996. p. 54.)

 O fragmento acima faz parte do conto Uma Senhora, de Machado de Assis. Nele, o narrador 
faz referência, indiretamente, à própria temática do conto, ou seja, a

A)  herança genética passada de pai para filho.
B)  mudança de hábitos de uma sociedade.
C)  dinâmica das relações humanas.
D)  passagem inexorável do tempo.

44)  Enquanto a charge abaixo denuncia um problema de nossa realidade social, Castro Alves, 
em sua época, denunciou a escravidão. A indignação que invade o personagem da charge 
é a mesma do eu lírico do poema Navio Negreiro quando se reporta à nação brasileira, 
como atestam os versos:

http://www.arteemanhasdalingua.blogspot.com/2011 

A)  “Stamos em pleno mar... Abrindo as velas
 Ao quente arfar das vibrações marinhas,
 Veleiro brigue corre à flor dos mares,
 Como roçam na vaga as andorinhas”
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B)  ”São os filhos do deserto
 Onde a terra esposa a luz.
 Onde vive um campo aberto
 A tribo dos homens nus...”
C)  “Existe um povo que a bandeira empresta
 P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...
 E deixa-a transformar-se nessa festa
 Em manto impuro de bacante fria!...”
D)  “Presa nos elos de uma só cadeia,
 A multidão faminta cambaleia,
     E chora e dança ali!”

45)

  “É certo que não estamos na calábria ou na sicília, mas sim nas civilizadas terras da ligúria, 
às quais se hão-se seguir a lombardia e o veneto,  mas, como no melhor pano cai a nódoa, 
como tantas vezes a sabedoria popular tem avisado, bem faz o arquiduque em manter a 
sua retaguarda protegida. Resta saber o que lhe virá do alto céu”.

(SARAMAGO, José. A viagem do elefante, 2008, p. 179). 

 Em A viagem do elefante, o uso de provérbios expressa juízos de valor ou morais quase 
sempre implícitos. No caso do provérbio “no melhor pano cai a nódoa”, está implícito  

A)  o relativismo que cerca a compreensão da realidade.
B)  que mesmo aquele que se previne pode ser vítima de coisas ruins.
C)  que em tempo de prosperidade ou fortuna esquecem-se os amigos.
D)  que nada se consegue sem esforço.

46)  Na cena, extraída da novela Avenida Brasil, a personagem Carminha incorpora a vilã que 
é frequentemente recompensada pelas suas maldades, enquanto Nina(ou Rita), mesmo 
vítima, é punida. Essa inversão de valores encontra ecos na própria poesia de Camões, 
como comprovam os versos:

http://televisao.uol.com.br/album/2012/04/26/veja-as-melhores-frases-de-carminha-em-avenida-rasil.
htm#fotoNav=6
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A)  “Os bons vi sempre passar
 No mundo graves tormentos
 E, para mais me espantar
 Os maus vi sempre nadar
 Em mar de contentamentos.”
B)  “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
 Muda-se o ser, muda-se a confiança;
 Todo mundo é composto de mudança,
 Tomando sempre novas qualidades”
C)  “Tanto do meu estado me acho incerto,
 Que em vivo ardor tremendo estou de frio,
 Sem causa, juntamente choro e rio,
 O mundo todo abarco e nada aperto.”
D)  “Os dias na esperança de um só dia,
 Passava, contentando-se com vê-la,
 Porém , o pai, usando de cautela,
 Em lugar de Raquel lhe dava Lia.”

ESPANHOL

 Lee atentamente el texto y señala la única alternativa correcta a lo que se pide en las 
cuestiones 47 a 50.

Meteorito podría contener burbujas de aire marciano de hace 700.000 años. 
     Por Miguel Artime para Astronomía para terrícolas.

Cayó sobre el desierto de 
Marruecos el año pasado, poco 
después del anochecer de un 
día de julio, envuelto en una 
bola de fuego y creando no una, 
sino dos explosiones sónicas. 
De hecho, se encontraron varias 
piezas en el lugar en el que cayó, 
que oscilan entre los 100 y los 
dos kilos, además de miles de 
pequeños fragmentos.

Llegó de Marte cargado de información valiosa, pero a pesar de la cercanía entre ambos mundos, 
su viaje duró 700.000 años.
Los científicos creen que el origen de este meteorito basáltico, bautizado como Tissint, sea del 
tipo shergotita, originario de Marte porque posee una composición elemental e isotópica muy 
similar a la de las rocas y gas atmosférico de nuestro planeta vecino.
En el momento en que el impacto de algún meteoro o cuerpo celeste en Marte arrancó a esta 
roca de su planeta madre y la lanzó al espacio, un ancestro común a los humanos modernos 
y al extinto Neandertal aún vivían en África.
Además, las secas condiciones del desierto, y el hecho de que fuera recuperado por los científicos 
muy poco tiempo después de haber caído, han evitado que sus niveles de contaminación terrestre 
fueran elevados. Según creen los investigadores de la Universidad Hassan II de Casablanca, 
algunas regiones presentes en el interior del meteorito podrían contener burbujas de aire 
marciano, rocas y trazas del suelo marciano.
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Como vemos, hasta que alguna futura misión a Marte consiga traer de vuelta a la Tierra muestras 
geológicas de aquel mundo para su estudio, este meteorito es lo más parecido que tenemos a 
una muestra de Marte en buen estado. Solo queda esperar que revelan los estudios científicos 
sobre esta interesante roca, toda una "botella con mensaje" del Marte de hace 700.000 años.
Me enteré leyendo el Guardian.

 Texto adaptado de http://es.noticias.yahoo.com/blogs/astronomia-terricolas/meteorito-podría-contener-
burbujas-aire-marciano-hace-700-095032637.html Acceso el 19/10/2012.

GLOSARIO
Anochecer – anoitecer
Ancestro – ancestral
Cercanía – proximidade
Creer – acreditar
Hecho – feito; também encontrado no texto: de fato
Hasta – até 
Poseer – possuir
Roca – rocha
Sin embargo – entretanto
Vecino – vizinho

47) En “Cayó sobre el desierto (…) creando no uno, sino dos explosiones sónicas.”, la expresión 
“sino” trae la idea de ________________________.

A)  Rivalidad
B)  Oposición
C)  Negación
D)  Excepción

48)  De acuerdo con el texto, no sabemos de dónde ha salido el meteoro.

A)  Es verdad que no lo sabemos; sin embargo parece que salió de un desierto.
B)  Es verdad que no lo sabemos; sin embargo tiene 700 mil años y extinguió al Neandertal.
C)  Sí, sabemos sí. El meteoro fue producido con el impacto de un cuerpo celeste en Marte.
D)  Sí, sabemos sí. El meteoro es originario de Marte porque es una roca de planeta.

49)  “Además, las secas condiciones del desierto (…) han evitado que sus niveles de 
contaminación terrestre fueran elevados.” ¿Qué significa “además” en esa expresión?

A)  Suma
B)  Confusión
C)  Intención
D)  Resta 

50)  El meteoro es una "botella con mensaje" porque…
A)  La cápsula en que vino no se rompió y él está en buen estado.
B)  Son dos y el más grande servirá para exámenes pues pesa entre dos y 100 kilos.
C)  Todos sus componentes son elementos isotópicos y sus gases son atmosféricos.
D)  En su interior podrían contener burbujas de aire, rocas y trazas del suelo marciano.
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