PROCESSO SELETIVO 2016 / II

BOLETIM DE QUESTÕES

INGLÊS

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 – 60 QUESTÕES OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08),
Matemática (07), Física (07), Biologia (07), Química (07), História (07), Geografia
(07), Literatura (05) e Língua Estrangeira (05).
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. Seu texto deverá ter no mínimo
12 e no máximo 30 linhas. Boa prova.
Proposta 1
Com base nas imagens e no texto apresentados e em sua experiência e visão de mundo, construa
um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema A cultura de um povo é a sua identidade

Esse rio é minha rua

Sabores da terra

Círio de Nazaré

boi-bumbá

cerâmica marajoara

carimbó

Fonte: www.google.com.br/culturaparaense

Ainda é muito comum que se faça uma certa confusão acerca do que é cultura. Isso acontece porque
nos acostumamos a considerar como cultura o conjunto de valores e costumes de nossa sociedade,
e nos esquecemos de que outros povos têm hábitos e crenças diferentes das nossas.
Fazem parte da cultura de um povo a forma como ele cultiva a terra, seus hábitos alimentares, o tipo
de habitação que constrói, as roupas que veste,suas formas de arte – música, dança, teatro,pintura,
escultura, literatura,etc. -, sua religião, sua língua, suas técnicas, suas regras de convívio social e
muitas outras coisas.
Cada povo, de acordo com sua origem, história, localização geográfica, enfim, de acordo com suas
necessidades, desenvolve seu conjunto de costumes e valores. Portanto existem várias culturas em
todo o mundo, sem que se possa dizer que uma é melhor ou pior do que a outra.
Andrea Sampaio, Dia da cultura, trecho
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Proposta 2
O governador denuncia o movimento dos estudantes que ocuparam as escolas públicas de
São Paulo em protesto contra um plano que, em nome da “reorganização escolar”, fecharia mais
de 90 escolas e remanejaria mais de 300.000 alunos. Mas o que o governador denuncia? Que o
movimento é político. É óbvio que o movimento é político. E a melhor qualidade do movimento é
justamente a de que é político.
É uma enormidade o que os estudantes paulistas deram ao país em um mês de resistência.
Enquanto a política, aquela feita por profissionais do ramo, era rebaixada a chantagens e tomaladacá,
adolescentes deram ao país uma lição de política em sua expressão mais completa. Organizaramse, ocuparam 196 escolas, responsabilizaram-se por elas – consertando, limpando e cuidando - e
impediram que, num país e num estado em que a educação pública escava um abismo, mais de 90
escolas fossem fechadas por decreto. Foram reprimidos violentamente por isso. Muitos apanharam,
dezenas deles foram detidos, centenas sofreram os efeitos das bombas de gás. Mas resistiram. E
venceram. E, como o que venceu foi a política contra o autoritarismo da verdade única e da força
bruta da PM, vencemos todos.
Os estudantes que ocuparam as escolas e ruas estavam até então na posição de restos. Eram
os estudantes que o Estado fingia educar, em escolas abandonadas, caindo aos pedaços, em aulas
com professores muito mal pagos, desmotivados e despreparados. Eram os alunos que nunca teriam
muita chance na vida porque recebem uma péssima educação. Eram os estudantes “violentos” e
“perdidos” da escola pública. Eram aqueles que restavam na condição de objetos, também de
discursos eleitoreiros e de slogans indecentes. Os herdeiros do processo de redemocratização lento,
frágil e precário que vivemos há trinta anos, das ações imperfeitas de inclusão social, provaram
que, se a moldura do espaço público for a democracia, há lugar para a diferença, há lugar para o
outro. Aqueles que muitos acreditavam “sem futuro”, porque sem presente, ensinaram aos adultos
que a política é o exercício de estar com o outro no espaço público.
De onde veio a boa notícia no rio de lama e de obscenidades em que se transformou o país, no
concreto e no simbólico? Dos meninos e das meninas das escolas públicas. Educaram o governador,
educaram a sociedade. E fizeram o que parecia impossível no atual momento do Brasil: resgataram
a política.
Eliane Brum – É política, sim, Geraldo - trechos
Fonte: brasil.elpais.com/brasil/2015/12/07/opinion

As informações oferecidas pelo texto e reflexão sobre a atuação política dos jovens na história
recente do Brasil produzirão subsídios para a construção de um texto dissertativo-argumentativo
sobre o tema O jovem e a política
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__________________________________________________
02. __________________________________________________
03. __________________________________________________
04. __________________________________________________
05. __________________________________________________
06. __________________________________________________
07. __________________________________________________
08. __________________________________________________
09. __________________________________________________
10. __________________________________________________
11. __________________________________________________
12. __________________________________________________
13. __________________________________________________
14. __________________________________________________
15. __________________________________________________
16. __________________________________________________
17. __________________________________________________
18. __________________________________________________
19. __________________________________________________
20. __________________________________________________
21. __________________________________________________
22. __________________________________________________
23. __________________________________________________
24. __________________________________________________
25. __________________________________________________
26. __________________________________________________
27. __________________________________________________
28. __________________________________________________
29. __________________________________________________
30. __________________________________________________
01.

RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
Textos para as questões 1, 2 e 3

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas
Escolas que são gaiolas existem para que pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros
engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono poderá levá-los para onde quiser.
Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros
é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem
para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já
nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.
(Rubem Alves)
Fonte:pensador.uol.com.br/cronicas de rubem alves

01) A escolha pela linguagem conotativa permite fazer algumas leituras dos elementos textuais; entretanto
essas leituras não podem ultrapassar os limites de significado demarcados no próprio texto. Dessa
forma, é possível inferir-se do texto que
I - gaiolas seriam ambientes que oferecem o conhecimento pronto, educam de forma tradicional, rígida
e controladora.
II - asas seriam ambientes cuja forma de educar apenas instrumentaliza para a aquisição do conhecimento,
estimulando a independência e a criatividade.
III - pássaros seriam aqueles que estão na condição de aprendizes.
A)
B)
C)
D)

I e II
I e III
II e III
I, II e III

02) A partir dos significados que ocorrem na superfície do texto, é possível depreender que ele aponta
para dois conceitos opostos, resultado do tipo de educação oferecida:
A)
B)
C)
D)

Submissão X autonomia
Ordem X anarquia
Respeito X irreverência
Legalidade X contravenção

03) Dentre as frases listadas, em apenas uma o conectivo configura uma restrição:
A)
B)
C)
D)

O que elas amam são pássaros em voo.
Porque o voo já nasce dentro dos pássaros.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados.
Porque a essência dos pássaros é o voo.
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Texto para a questão 4

04) As características da linguagem visual e as escolhas vocabulares permitem inferir do texto
que
A) A arrecadação de impostos é insuficiente para atender as necessidades prioritárias da
população.
B) O maior volume dos impostos arrecadados destina-se à corrupção.
C) Os valores destinados à diversão têm prioridade sobre saúde, educação e infraestrutura.
D) Os impostos são mal distribuídos pela população.
Texto para as questões 5 e 6
A “Pátria educadora” apregoada nos slogans continua nos dando lições. E não apenas com
oportunos lembretes sobre a herança greco-romana, neste momento em que historiadores protestam
contra a alarmante notícia de que a nova Base Nacional Comum Curricular pretende abolir de
vez o estudo da antiguidade ocidental, da Idade Média, do Renascimento, do Iluminismo, além
de promover uma degola geral em outros temas. Para salvar um pouco da influência clássica, o
Ministério Público e a Polícia Federal vão batizando suas ações de modo a nos lembrar alguns pontos
dessa rica contribuição cultural. A Operação Erga Omnes sublinhava que a lei se aplica a todos e
ninguém a ela está imune, nem mesmo poderosos empreiteiros. A Operação Catilinárias trouxe à
memória os discursos de Cícero contra o corrupto conspirador Catilina no Senado romano. Também
em dezembro, com seu nome a se referir aos bem situados e bem postos em cargos estratégicos, a
Operação Positus foi deflagrada para apurar fraudes e desvios de milhões do fundo de pensão dos
Correios, o Postalis.
http://falando em literatura.com 2016/02/07/ olhos nos olhos –crônica de Ana Maria Machado - trecho

05) Analisando as informações oferecidas pelo texto, é possível concluir que as aspas na
expressão “Pátria educadora” foram usadas com a provável intenção de demonstrar
A) Justiça.
B) Louvação.
C) Neutralidade.
D) Ironia.
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06) Verbete: Lição – exemplo construtivo, modelo. (dicionário Houaiss da Língua Portuguesa)
Considerando a referida possibilidade significativa da palavra no contexto em que ela está
inserida, o trecho “...continua nos dando lições” remete à alternativa
A) “A nova Base Nacional Comum Curricular pretende abolir de vez o estudo da antiguidade
ocidental”.
B) “A operação Erga Omnes sublinhava que a lei se aplica a todos e ninguém a ela está imune,
nem mesmo poderosos empreiteiros”.
C) “A operação Catilinárias trouxe à memória os discursos de Cícero contra o corrupto
conspirador Catilina no Senado romano”.
D) “A operação Positus foi deflagrada para apurar fraudes e desvios de milhões do fundo de
pensão dos Correios”

Texto para a questão 7

07) O nível de linguagem empregado em uma situação de interlocução pode ser escolha do
falante para se adequar ao público ouvinte ou resultado de ignorância sobre os mecanismos
normativos da língua. O efeito de humor da tirinha se realiza quando o personagem,
candidato a um cargo representativo,
A)
B)
C)
D)

desconhece o conteúdo linguístico da intervenção de sua assistente
faz promessas demagógicas em seu discurso.
usa somente os artigos para registrar o plural das palavras.
revela que usará o cargo para praticar nepotismo.
Texto para a questão 8

08) Embora lamente não possuir a habilidade da leitura, a personagem deixa implícita a
informação de que vai adquirir essa habilidade quando registra:
A)
B)
C)
D)

“A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mima o gato.”
“Parece que nem o Johnson é mimado pela mãe nem o Fidel Castro arruma o laço.”
“Não adianta! Ainda não sei ler jornal.”
“Eu quero saber é o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro.”
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MATEMÁTICA
09) 290 MIL HECTARES PLANTADOS – esta é a meta do Estado do Pará para expansão da
área de cultivo de espécies, como eucalipto e paricá, até 2030.
(Fonte: Revista Agronegócios – Pará Agromineral, ed. 1/ano1)

Caso esta meta seja atingida, a área plantada, em m2, será equivalente a
A)
B)
C)
D)

2,9 bilhões
29 milhões
290 mil
29.000

10) De um grupo de 80 pessoas, 30 são torcedores do Vasco, 20 são torcedores do Botafogo
e os demais são torcedores do Flamengo. Escolhendo, ao acaso, um elemento do grupo,
qual a probabilidade de ele ser torcedor do Vasco ou do Flamengo?
A)
B)
C)
D)

2/5 ou 0,40%
4/5 ou 0,80%
1/4 ou 0,25%
3/4 ou 0,75%

11) Os três quartos de uma casa têm juntos 60 m2 de área. O chão de um dos quartos é um
quadrado e os outros dois são retângulos com mesmo comprimento do quadrado e de
larguras iguais, respectivamente, a 3 m e 4 m. Qual a área, em m2, do quarto cujo chão é
um quadrado?
A)
B)
C)
D)

15
20
25
30

12) Em certa agência do banco B, a média diária de atendimento em uma semana sem feriado
bancário é de 750 pessoas. Entretanto, o número de pessoas em cada dia varia: nas segundas
e sextas-feiras é feita a metade dos atendimentos da semana; nos outros dias o número de
atendimentos se mantém estável. Nestas condições, quantas pessoas costumam ser atendidas
nas terças-feiras?
A)
B)
C)
D)

575
625
725
875
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13) Um automóvel, com velocidade constante de 90km/h, percorre uma estrada em 2h10min.
Em quanto tempo o mesmo automóvel percorrerá os 2/5 da mesma estrada com velocidade
constante igual a 2/3 da velocidade inicial?
A)
B)
C)
D)

2h
1h43min
1h30min
1h18min

14) A acidez de uma solução depende de sua concentração de íons hidrogênio (H*). Tal acidez
é medida por uma grandeza chamada pH e definida por pH = log10 (1/H*), na qual H* é
a concentração de hidrogênio em íons-grama por litro de solução. O azeite que apresenta
pH = 6, tem concentração de hidrogênio por litro igual a
A)
B)
C)
D)

1,0 x 10-6
1,0 x 6-10
1,0 x 106
1,0 x 610

15) O gráfico da equação que relaciona uma temperatura medida em graus Celsius (C) com
a mesma temperatura medida em graus Fahrenheit (F) é uma linha reta. Sabemos que a
água congela a 0o C e a 32o F; e que ferve a 100o C e a 212o F. A quantos graus Fahrenheit
corresponde a temperatura de um corpo de 40o C?
A)
B)
C)
D)

72o
95o
104o
137o

FÍSICA
16) O fenômeno da dilatação térmica é importante em várias situações práticas, mas as
variações de comprimento dos materiais geralmente é bastante pequena. Este fato é refletido
nos valores dos coeficientes de dilatação, que são sempre números muito pequenos. Por
exemplo, o coeficiente de dilatação linear do cobre é  =17 x 10-6 oC-1. Se um fio de cobre
de 50 m de comprimento sofrer uma variação de temperatura de 20oC, qual será a variação
no seu comprimento?
A)
B)
C)
D)

3,4 cm.
17 mm.
34 mm.
1,7 m.
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17) Um satélite em órbita geoestacionária é posicionado a uma altura de 36.000 km da superfície
da Terra. Um sinal de dados viaja em uma onda eletromagnética da Terra para o satélite com
velocidade de 300.000 km/s (3 x 108 m/s). Uma alternativa para a comunicação de longa
distância é enviar sinais através de fibra ótica no interior de cabos submarinos depositados
no fundo do oceano, como é o caso do cabo planejado entre Brasil e Angola, que terá 6.000
km de comprimento. No caso da fibra ótica, o sinal viaja na forma de pulsos de luz que se
propagam a aproximadamente 2 x 108 m/s,

Para comparar estas duas situações, considere o tempo de viagem para um sinal ser enviado
e recebido de volta no ponto de origem. O tempo de ida e volta até o satélite é quantas
vezes maior do que no cabo Brasil-Angola?
A)
B)
C)
D)

1,5
2
4
6

18) Como princípio físico de um forno de micro-ondas, basicamente as moléculas de água
contidas nos alimentos interagem com as micro-ondas que as fazem oscilar com uma
frequência em torno de 2,40 GHz (2,40 x 109 Hz). Ao oscilarem, as moléculas colidem
inelasticamente entre si, transformando energia radiante em calor. A fim de evitar fuga de
radiação através da porta do aparelho, os fabricantes colocam uma grade metálica junto
ao visor na porta e cujo espaçamento, por questões de segurança, é bem menor do que o
comprimento de onda das micro-ondas, criando assim uma “superfície” metálica para a
radiação. Considerando a velocidade da luz c = 3,0 x 108 m/s, qual dos valores é o mais
próximo do comprimento de onda das micro-ondas?
A)
B)
C)
D)

10 cm
1m
50 cm
1 mm
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19) Considere um forno elétrico que opera na voltagem de 120 V e corrente de 5 A. Admitindo
que, para aquecer os alimentos, toda a potência do forno é utilizada, qual é a energia
transferida por este equipamento aos alimentos durante um minuto?
A)
B)
C)
D)

25 kJ
18 kJ
36 kJ
42 kJ

20) Um enfeite de natal é formado por uma sequência de lâmpadas coloridas ligadas em
série, todas com a mesma resistência elétrica R. O conjunto é ligado em uma diferença de
potencial fixa de 127 V. Nesta ligação de resistências em série, o valor da corrente elétrica
dependerá do número de lâmpadas. Se houvesse apenas uma única lâmpada no circuito,
a corrente elétrica seria I0. Qual dos gráficos é o único que pode representar a corrente de
acordo com o número de lâmpadas no circuito?
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21) Em um salto de “bungee jumping”, uma pessoa salta de uma grande altura presa a um cabo
elástico. Durante a queda, a velocidade máxima atingida pela pessoa é de 20 m/s. A partir
desse instante, a força elástica do cabo começa a atuar sobre o saltador e o cabo começa
a esticar. Quando a pessoa atinge o ponto mais baixo de sua trajetória, o cabo atinge uma
vez e meia o seu comprimento inicial. Desprezando a massa do cabo e a resistência do ar,
qual é o comprimento inicial do cabo?

A)
B)
C)
D)

30 m
15 m
40 m
20 m

22) Um suporte horizontal rígido é sustentado por dois pontos de apoio separados por uma
distância D, como ilustrado na figura. Se uma carga de peso P for colocada exatamente no
ponto central entre os dois suportes, estes exercerão forças iguais. Entretanto, se a carga for
colocada em um ponto mais próximo de um dos suportes, as forças exercidas não serão
mais iguais.

P
Na situação mostrada na figura, supondo que o peso P é muito maior do que o peso da
barra horizontal, de modo que este possa ser ignorado, as forças exercidas pelos suportes
S1 e S2 são respectivamente
A)
B)
C)
D)

2P/3
3P/2
P
P/3

e
e
e
e

P/3
P/2
P/3
2P/3
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BIOLOGIA
Leia o texto abaixo e responda as questões 23 e 24.
Geologia e paleontologia do biohermito da Formação Pirabas (Mioceno Inferior)
O presente trabalho compreende o estudo geológico e paleontológico detalhado da litofácies recifal da
Formação Pirabas, Estado do Pará, aflorante na Praia do Maçarico, município de Salinópolis, como um corpo
pequeno, isolado e lenticular, que deve ter se desenvolvido na rampa interna da plataforma do Mar de Pirabas.
O conteúdo biótico é rico e variado, composto por três grupos de ALGAS CORALÍNEAS, poríferos, CORAIS,
briozoários, equinóides, FORAMINÍFEROS, ostracodes, e moluscos. Foram reconhecidos neste recife em
mancha três estágios de sucessão ecológica, estabilização, colonização e diversificação [...]
http://www.revistas.usp.br/guspsc/article/view/78906/82977

23) A Sucessão Ecológica, mencionada no texto, constitui-se em um processo de substituição
ordenada e gradual de comunidades em um determinado habitat. A alternativa que apresenta
o ordenamento correto dos estágios citados no fragmento do texto é:
A)
B)
C)
D)

Estabilização; Colonização; Diversificação.
Estabilização; Diversificação; Colonização.
Colonização; Diversificação; Estabilização.
Colonização; Estabilização; Diversificação.

24) Dentre as espécies mencionadas no texto, as que estão em destaque, se apresentam,
respectivamente, como representantes dos Reinos:
A)
B)
C)
D)

Vegetal; Protista; Animal.
Protista; Animal; Vegetal.
Vegetal; Animal; Protista.
Protista; Vegetal; Animal.

25)
INTOLERÂNCIA À LACTOSE
Intolerância à lactose é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa de digerir a lactose
existente no leite e seus derivados. Ela ocorre quando o organismo não produz, ou produz em quantidade
insuficiente, uma ______ (1) chamada lactase, que quebra e decompõe a lactose, ou seja, o ________ (2)
do leite.
Como consequência, essa substância chega ao intestino grosso inalterada. Ali, ela se acumula e é
fermentada por bactérias que fabricam ácido lático e gases, promovem maior retenção de água e o aparecimento
de diarreias e cólicas.
Pesquisas mostram que 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose, que pode
ser leve, moderado ou grave, segundo o tipo de deficiência apresentada.
Texto adaptado de: http://drauziovarella.com.br

Os compostos químicos que completam corretamente as lacunas (1) e (2) são, respectivamente:

A)
B)
C)
D)

Proteina e Lipídio
Enzima e Monissacarídeo
Proteína e Nucleotídeo
Enzima e Dissacarídeo
http://bemnutri.com.br
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26)
PENICILINA EM FALTA NO PAÍS
Em meio ao aumento dos casos de sífilis, médicos e autoridades tentam superar a escassez do antibiótico
mais usado para seu tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos estados relatam escassez de penicilina
benzatina (usada nos estágios iniciais da doença) e de penicilina cristalina (para fases mais avançadas e na
sífilis congênita).
O Ministério da Saúde explicou que a escassez decorre da falta de matéria-prima para a produção do
antibiótico e que neste mês fechou a compra de 2,7 milhões de frascos de penicilina benzatina.
Texto adaptado de: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/02l

A Penicilina é um medicamento produzido a partir da descoberta de Alexander Fleming,
um médico inglês que, em 1928 percebeu que o fungo da espécie Penicilium notatum
produzia uma substância capaz de destruir colônias de bactérias. A relação estabelecida
entre o Penicilium notatum e as colônias de bactérias é classificada como:
A)
B)
C)
D)

Parasitismo
Amensalismo
Predatismo
Comensalismo
http://carlosbritto.ne10.uol.com.br/br

27) A Sífilis, assim como outras doenças sexualmente transmissíveis, é de origem bacteriana.
Assinale a alternativa que apresenta, exclusivamente, exemplos de DSTs bacterianas.
A)
B)
C)
D)

Gonorréia e Cancro Mole
Tricomoníase e Gonorréia
Condiloma acuminado e Cancro Mole
Linfogranuloma venéreo e Condiloma acuminado

28) Observe e analise o esquema abaixo, o qual representa um importante processo ocorrido
durante a divisão celular e a formação dos gametas. Sobre o fenômeno em questão é
CORRETO afirmar que:

https://classconnection.s3.amazonaws.com

A) É denominado crossing-over (permutação) e provoca a formação de organismos poliplóides.
B) É denominado crossing-over (permutação) e provoca o aumento da variabilidade genética.
C) É denominado linkage (ligação gênica) e provoca a segregação independente.
D) É denominado linkage (ligação gênica) e provoca a diminuição da variabilidade genética.
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29) Observe o Guia de Doação de Sangue apresentado a seguir:

http://hemocentrocaico.blogspot.com.br/

O Guia apresenta as situações de compatibilidade sanguínea relacionadas basicamente
aos Sistemas ABO e Rh. No caso específico do Sistema ABO, no qual existem 4 fenótipos
possíveis, A, B, AB e O, essa capacidade de doar ou receber sangue está relacionada à
constituição do sangue dos indivíduos desses diferentes fenótipos, caracterizada pela
presença de aglutinogênios e aglutininas, respectivamente, nas hemácias e no plasma
sanguíneo.
Sobre a relação entre a compatibilidade e constituição sanguínea é correto afirmar que:
A) Indivíduos do grupo sanguíneo A podem doar sangue para indivíduos do grupo AB, por
possuírem nas suas hemácias aglutinogênios A e B.
B) Indivíduos do grupo sanguíneo B podem receber sangue do grupo O, por não possuírem
no seu plasma sanguíneo nenhum tipo de aglutinina.
C) Indivíduos do grupo sanguíneo O podem doar sangue para indivíduos dos grupos A, B, AB
e O, por apresentarem aglutinogênios A e B em suas hemácias.
D) Indivíduos do grupo sanguíneo AB podem receber sangue de indivíduos de quaisquer dos
grupos do sistema ABO, por não possuírem nenhum tipo de aglutinina no seu plasma.

QUÍMICA
30) Analise cada afirmação a seguir e assinale a única alternativa correta.
A) Qualquer quantidade de energia pode mudar, sob as mais variadas formas, mas nunca
aumenta ou diminui.
B) Para um sistema a volume constante, a quantidade de calor fornecida corresponde à variação
de entalpia do sistema.
C) De acordo com a Lei de Hess, a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação
química depende das variações de temperatura ocorridas em cada fase da reação.
D) Em uma reação química, o calor liberado ou absorvido, à pressão constante, depende
somente das condições do estado inicial da transformação química.
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31) Após analisar as afirmativas acerca dos produtos naturais, assinale a única alternativa correta.
I. A borracha natural é um polímero formado por unidade de isopreno;
II. O amido, a celulose e o glicogênio são polissacarídeos de fórmula (C6H10O5)n;
III. Os triglicerídeos são os principais componentes dos óleos e gorduras vegetais e animais;
IV. As proteínas são polímeros de alto peso molecular formados por -aminoácidos.

A)
B)
C)
D)

As afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

32) As reações orgânicas são importantes para a obtenção dos inúmeros compostos usados nos
mais variados segmentos da indústria Química. A produção de muitas substâncias depende
dessas reações de transformação como, por exemplo, as reações de eliminação. Assim, a
reação de eliminação do 2-bromo-2-metil propano produz,
A)
B)
C)
D)

CH2 = CHCH3
CH2 = C(Br)CH3
CH3C(CH3) = CH2
CH3CH(Br)CH3

33) Considere que certo gás que apresenta comportamento ideal possui massa molar igual a
80,5 g mol--1, e que o mesmo se encontra submetido à temperatura de 30oC e pressão de 1
atm. Nestas condições, a densidade do gás, expressa em g L--1 será aproximadamente,
Dado: R = 0,082 atm L mol--1 K--1
A)
B)
C)
D)

1,4
3,2
4,8
8,4

34) Uma solução saturada de Ag2SO4 foi preparada pela dissolução de certa quantidade
deste sal puro em 400 mL de água destilada. Se o Kps do Ag2SO4 é 1,2 x 10--5 (mol L--1)3,
então, a massa de sal, expressa em gramas, dissolvida naquela quantidade de água será de
aproximadamente,
Dados:
Considere (3,0 x 10--6)1/3 = 1,44 x 10--2
Massas molares (g mol--1): O = 16; S = 32; Ag = 108
A)
B)
C)
D)

8,45
5,22
4,49
1,79
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35) O número de oxidação mais provável e comum para o átomo que possui 35 prótons quando
este átomo se combina ionicamente é
A) __ 1
B) __ 3
C) + 3
D) + 7

36) A galena, um mineral composto de sulfeto de chumbo II (PbS), é o mais importante dos
minérios de chumbo.Uma indústria que processa 7,0 toneladas de galena contendo 50,0 %
de PbS, obterá uma quantidade de chumbo, expressa em toneladas, de aproximadamente,
Dados:
A)
B)
C)
D)

Massas molares (g mol--1): S = 32; Pb = 207

8,0
5,0
3,0
1,0

HISTÓRIA
37) Leia atentamente os dois trechos abaixo e responda à questão sobre o conceito de patrimônio
histórico e cultural.
“Atendendo a demanda da sociedade e seguindo os princípios da Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em comum acordo com o
Ministério Público Federal – Pará (MPF-PA), disponibiliza para consulta pública a proposta de intervenção
para a Feira do Ver-o-Peso, integrante do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico tombado pelo
IPHAN em 2012 (Portaria MinC nº 54-2012), na cidade de Belém (PA)...”
(“Nota: Iphan abre consulta pública sobre a reforma do Ver-o-Peso, de 02 de março de 2016” Site IPHAN http://portal.iphan.
gov.br/noticias/detalhes/3490/nota-iphan-abre-consulta-publica-sobre-a-reforma-do-ver-o-peso Acessado em 20 05 2016).

“A reforma da Feira do Ver-o-Peso (...) foi adiada para 2017. O IPHAN deve entregar um parecer, dentro de
15 dias, à Prefeitura, que reunirá as contribuições coletadas a partir da consulta popular, feita pela internet e
durante a audiência pública. A audiência de ontem (...) foi realizada a pedido do Ministério Público Federal
(MPF) e do IPHAN. (...) Manoel Rendeiro, presidente da Associação dos Feirantes do Ver-o-Peso, avalia que
a medida é uma vitória, após pressão popular. Rendeiro ressaltou que a opinião dos trabalhadores da feira
precisa ser respeitada. ‘Seja o prefeito atual ou outro, vamos construir um Ver-o-Peso em conjunto com os
trabalhadores e a sociedade civil’, disse.”
(Zenaldo adia reforma do Ver-o-Peso para 2017. Site Diário online de 08 04 2016. http://mobi.diarioonline.com.br/noticias/
para/noticia-364497-zenaldo-adia-a-reforma-do-ver-o-peso-para-2017.html Acessado em 20 05 2106).

Os dois trechos acima informam sobre um problema ocorrido na feira do Ver-o-Peso diante
da proposta de uma reforma ou intervenção no local. Este problema ocorreu porque o espaço
da feira é legalmente tombado dentro de um conjunto de bens considerados Patrimônio
Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico. Isto significa que este espaço deve ser mantido
A) da mesma forma como foi tombado, não podendo ser reformado ou sofrer quaisquer
intervenções, como desejava a Prefeitura Municipal de Belém.
B) em seu formato arquitetônico e espacial, não podendo ser ampliado como desejava a
prefeitura, somente devendo ser restaurado como era na época do tombamento.
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C) dentro do padrão de tombamento do conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico,
devendo qualquer intervenção ser amplamente discutida com a sociedade civil e órgãos
competentes de patrimônio.
D) de forma próxima daquela em que foi tombada pelo IPHAN. Por este tombamento, ele
só pode ser restaurado em sua arquitetura, mas pode ser reformado em seus caráteres
urbanísticos e paisagísticos, como quer a prefeitura.

38) Leia atentamente os dois artigos da Constituição Republicana Brasileira de 1891 e responda
à questão proposta sobre a cidadania e a luta dos negros no Brasil.
“Art 69 - São cidadãos brasileiros: 1º) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo
este a serviço de sua nação; 2º) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país
estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República; 3º) os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro
país ao serviço da República, embora nela não venham domiciliar-se; 4º) os estrangeiros, que achando-se
no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a
Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem; 5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis
no Brasil e forem casados com brasileiros ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se
manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; 6º) os estrangeiros por outro modo naturalizados”.
“Art 70 § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados: 1º) os
mendigos; 2º) os analfabetos; 3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação,
sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade Individual”.
(Constituição Brasileira de 1891. Site do Planalto do Governo. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao91.htm Acessado em 22 05 2016).

Pelos dois artigos constitucionais acima citados havia, na primeira República brasileira, uma
série de impedimentos à plena integração e cidadania dos ex-escravos de origem africana.
Desta forma, o negro recém-liberto em 1888 era considerado legalmente como um
A) estrangeiro africano de diversas etnias, pois a maioria dos ex-escravos ainda não eram
nascidos no Brasil em 1891. Assim, como não tinham bens e nem eram hegemonicamente
casados com brasileiras, não eram considerados cidadãos e nem tinham direito a votar ou
ser eleitos.
B) brasileiro pobre (sem bens) e sempre recrutado para trabalhar como praça no exército e na
marinha, o que o impedia de ter sua plena cidadania e assim ser considerado brasileiro. Os
ex-escravos podiam apenas pagar os impostos, mas não eram nem eleitores e nem elegíveis.
C) estrangeiro recém-naturalizado que, embora fosse constitucionalmente considerado
brasileiro, não podia exercer sua plena cidadania, por ser pobre. Assim, não tinha direito
de votar e muito menos de ser eleito, tendo apenas o direito ao recrutamento nas milícias,
exército e marinha.
D) brasileiro e, neste aspecto, era cidadão, porém normalmente não podia exercer o direito
de voto nem ser eleito, pois estes direitos ligavam-se a ser alfabetizado, ter residência fixa
e não ser praça (recruta da marinha e exercito), condições historicamente incomum aos
negros recém-alforriados de 1891.
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39) Leia atentamente o trecho abaixo sobre o modelo de democracia em Atenas antiga e
responda à questão proposta.
“Em Atenas antiga a isonomia não podia ser decretada de cima para baixo: só resultava da ação de todos
que, em oposição ao regime tirânico, reconheceram-se como ‘iguais’. O cidadão ateniense era definido como
aquele que alternadamente comandava e era comandado. Por fim a democracia direta ateniense definia-se
pelo ‘poder do maior número’. Numa sociedade de ‘face a face’, sem intermediários, a democracia era direta,
porém como sistema político, excluíam-se da cidadania os escravos, as mulheres e os estrangeiros. A cidade
grega não tinha vocação para o universal”.
(Texto adaptado de François Hartog. “Os antigos”, In, Roberto Darnton (org.). Democracia. Rio de Janeiro: RECORD,
2001, pp. 93-95).

No trecho acima se explica o modelo de democracia isonômica e direta que vigorou em
Atenas do século IV a. C. Apesar de percebermos hoje seus limites, é correto afirmar que
para a época antiga e na polis ateniense existiria uma democracia porque
A) os escravos, as mulheres e os estrangeiros seriam a minoria da população ateniense. Assim,
mesmo eles sendo excluídos da cidadania, a democracia ateniense ainda sustentava a sua
máxima do ‘poder do maior número’.
B) os homens atenienses eram considerados como a base dos que lutaram pela isonomia
e, como em Atenas antiga ainda não existia a ideia contemporânea de uma democracia
universal, parecia “natural” a estes homens da antiguidade que somente eles exercessem a
cidadania em nome de todos os moradores desta Cidade-Estado.
C) numa sociedade em que o governo era direto e exercido ‘face a face’, era considerado
“normal” que a negociação de cargos e poderes políticos da Polis fosse exercida por quem
tinha melhor oratória, o que, no caso, era privilégio dos homens, os únicos alfabetizados
naquela época.
D) os escravos, as mulheres e os estrangeiros eram igualmente submissos e não lutavam por
seus direitos, estando subjugados aos favores e ordens dos poderosos e machistas homens
de Atenas, que não lhes davam nenhuma chance de exercer seus plenos direitos.
40) Em 1892 o Jornal paraense A República publicava um editorial intitulado “Imigração”.
Nele se enfatizava a necessidade do Pará imitar São Paulo e estimular a vinda de imigrantes
estrangeiros, especialmente os europeus. O editorial terminava com as seguintes palavras:
“Não contemos só com as nossas forças que são limitadas, procuremos na corrente da imigração
estrangeira, moralizada e trabalhadora, nossos recursos para desenvolver o Pará, Estado essencialmente
agrícola, mas até hoje vivendo quase que exclusivamente da indústria extrativa”.
(Jornal A República. 29 06 1892, p. 1 Biblioteca Digital Nacional. http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.
aspx?bib=704440&pasta=ano%20189&pesq=migra%C3%A7%C3%A3o Acessado em 19 05 2016).

Por este editorial e por seus conhecimentos sobre a imigração europeia para a Amazônia
entre 1870 e 1910 sabe-se que, prioritariamente, este imigrante era requisitado para trabalhar
na
A) pecuária e extrativismo de produtos como óleos, madeira, cacau e, sobretudo, a castanha
do Pará. Diante da crise da exportação da borracha, o governo via nestes produtos naturais
a solução ideal para alavancar a economia paraense.
B) pequena e média lavouras de frutas, legumes, verduras e macaxeira. O governo planejava
trazer imigrantes europeus, sobretudo para povoar a zona bragantina, às margens da ferrovia
Belém-Bragança, e abastecer Belém e até exportar.
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C) lavoura e indústria cafeeira, a qual se planejava implantar para concorrer com aquela criada
em São Paulo e Minas Gerais. Contudo a crise da borracha impediu a concretização deste
plano governamental.
D) lavoura das seringueiras. O governo desejava trazer imigrantes europeus para modernizar
a produção da borracha, que deixaria de ser extraída e passaria a ser plantada. Esse plano
fracassou devido à crise internacional no preço da borracha.

41) Observe a fotografia abaixo e responda à questão proposta sobre educação após a Revolução
Cubana de 1959.

Fotografia retirada do artigo de Justo Rodrigues. A educação em Cuba entre 1959 e 2010. Revista Estudos Avançados
USP. [online]. 2011, vol.25, n.72, pp.45-54. ISSN 0103-4014. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000200005.

A imagem representa uma Campanha revolucionária que ocorreu em Cuba logo após a
revolução de 1959. Nela se ergue uma bandeira: a da erradicação do analfabetismo em
Cuba. O sentido da fotografia neste contexto político pode ser corretamente percebido na
ideia de que para os revolucionários o analfabetismo significava um (a)
A) grande atraso social, cultural e político, já que tirava a plena consciência revolucionária e
libertária da população analfabeta que era formada por crianças, jovens e adultos, como
fica claro na imagem.
B) tradição, que representava uma Cuba oligárquica, quando somente os ricos sabiam ler.
Assim a campanha significava a universalização da cidadania e a plena democratização
com liberdade eleitoral na Cuba revolucionária pós 1959.
C) tradição, que significava o domínio oligárquico do saber na Cuba coronelística anterior
a 1959. A campanha propunha o fim desta oligarquia do saber promovendo somente a
alfabetização dos adultos como mostra a fotografia.
D) herança colonial espanhola, que foi cultivada pelos colonizadores para poder bem dominar
os colonizados cubanos. Assim, a Revolução propunha finalizar este processo, alfabetizando
as crianças, conforme revela a fotografia.
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42) Observe a charge abaixo e responda à questão proposta sobre os direitos civis e humanos
no Brasil contemporâneo.

Charge Redução da maioridade penal. Laluff, Jornal Sul 21 07 04 2015.
http://www.sul21.com.br/jornal/latuff-e-a-reducao-da-maioridade-penal/ Acessado em 19 05 2016.

A)
B)
C)
D)

A charge acima representa uma importante polêmica que ocorreu no Brasil no início de
2015, diante de um projeto de lei que pretendia regulamentar a maioridade penal para
adolescentes de 16 anos de idade. Independentemente das opiniões sobre o projeto, o que
a charge explicita é que há nesta questão algo que a antecede. Trata-se do problema da
falta de acesso que as crianças pobres e, sobretudo as afrodescendentes, têm aos sistemas
públicos de
educação e saúde, criados desde a ditadura militar de forma excludente e hierarquizada,
servindo aos ricos e não a todos os cidadãos.
saúde e educação, já que há muita burocracia para se obterem vagas nos dois sistemas e
pacientes e alunos têm que pagar para se tratar e estudar.
educação e saúde universais e leigas, já que os dois sistemas são monopolizados ou por
influências políticas, ou por ordens religiosas como as Santas Casas.
educação e saúde de qualidade, já que a universalização do direito humano aos dois
sistemas públicos não acompanhou um crescimento qualitativo.

43) O tropicalismo foi um movimento cultural de ruptura ocorrido no Brasil entre 1967-1968.
Liderado por figuras musicais como Caetano Veloso e Gilberto Gil, este movimento já foi
muito estudado. Sobre ele escreveu o pesquisador Celso Favaretto:
“O problema básico em que o tropicalismo se colocou foi o da situação da canção no Brasil. O projeto
tomou a forma de uma estratégia cultural mais ampla, definindo uma postura política singular: colar, associar
livremente, reinterpretar desde a estrutura de uma canção, até os procedimentos pop eletrônicos, misturar
tudo, experimentar e fazer tudo perder a identidade inicial. O objetivo era fazer a crítica dos gêneros, estilos
e, mais radicalmente, do próprio veículo, e da pequena burguesia que vivia o mito da arte. Os tropicalistas
reinventaram e tematizaram criticamente a canção brasileira, topicalizaram-na mexendo nas bases da cultura
nacional”.
(Texto adaptado de Celso Favaretto. Tropicália, alegria, alegoria, alegria. São Paulo: 3ª edição, Ateliê Editorial, pp. 40-41).

A partir do trecho e de seus conhecimentos sobre o movimento da Tropicália, identifica-se
que ele redefine a cultura brasileira em pleno contexto da ditadura militar ao propor:
A) filiações político-partidárias mais críticas e revolucionárias em música e arte nacionais que
retomassem os ritmos e o folclore brasileiros e redefinissem o que seria tipicamente uma
cultura “tropical”.
B) misturas rítmicas, culturais e sociais, juntando formas e escolas musicais e artísticas em torno
da ideia plural de se reinventar a cultura brasileira, redefinindo identidades e tropicalizando
a arte em meio à censura e ditadura.
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C) nacionalização da cultura brasileira. Definia-se pela oposição ao rock da Jovem Guarda,
movimento que importava o ritmo e apenas traduzia e adptava letras importadas dos EUA,
favorecendo o capitalismo burguês.
D) mistura de ideias e de arte na luta política e cultural contra a ditadura militar. Propunha
redefinir o lugar da cultura brasileira no universo da contra-cultura de tradição comunista
cubana e soviética, juntando a salsa com a valsa no Brasil

GEOGRAFIA
44) A partir dos seus conhecimentos, analise o gráfico e o texto para responder à seguinte
questão:

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm.

“Os ministros da Defesa dos países da OTAN decidiram, a pedido de Alemanha, Grécia e Turquia, envolver
este organismo na crise dos refugiados. A decisão de envolver a aliança militar é um novo passo desesperado
depois do fechamento de fronteiras de alguns países, e da impossibilidade de chegar a um acordo quanto a
uma política comum de asilo com participação equitativa, como propunha a chanceler alemã, Angela Merkel."
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/14/opinion/1455479704_747805.html Acessado em 20/05/2016. (Adapatado)

Qual é o papel da OTAN na questão apresentada?
A) Conciliar os interesses econômicos locais, uma vez que esse organismo representa os países
que são externos à Europa.
B) Fortalecer a população vulnerável com equipamentos militares, visto que esses não têm
como enfrentar os conflitos em seus países.
C) Estimular a saída segura dos refugiados de seus países de origem para que tenham um novo
lar na Europa.
D) Conter o tráfico de refugiados, já que existe dissenso entre os países europeus sobre a
situação da população migrante.
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45) Leia os trechos da letra da música.
Filho de imigrantes russos casado na Argentina
Com uma pintora judia,
Casou-se pela segunda vez
Com uma princesa africana no México
Lanternas japonesas e chicletes americanos
Nos bazares coreanos de São Paulo.
Imagens de um vulcão nas Filipinas
Passam na rede de televisão em Moçambique
Armênios naturalizados no Chile
Procuram familiares na Etiópia,
Casas pré-fabricadas canadenses
Feitas com madeira colombiana
Multinacionais japonesas
Instalam empresas em Hong-Kong
E produzem com matéria prima brasileira
Para competir no mercado americano
Fonte: “Disneylandia”- Titâns.. Álbum Titanomania, 1993. http://www.letras.com.br/#!titas/disneylandia

A letra da música mostra uma face da globalização que é compreendida como:
A) um mecanismo de divulgação da diversidade cultural dos povos, que garante o seu respeito
e valorização.
B) uma estratégia de redução das desigualdades sociais pelo acesso aos produtos industrializados.
C) uma possibilidade de integração entre pessoas que é mascarada pela disparidade
socioeconômica entre os países.
D) um processo de cooperação entre os países para permitir a livre circulação entre as pessoas.
46) Atente para o texto e a pirâmide etária e responda.
Em 1970, a cada três brasileiros, um estava trabalhando e dois não. Então uma pessoa tinha que sustentar três.
Em 2010, já era uma pessoa sustentando uma só – 50% da população trabalhando. Conforme o demógrafo,
esse bônus pode continuar até 2030 mais ou menos, dependendo da política adotada, visto que o bônus é
passageiro. “É o momento em que a pirâmide está se transformando. Depois, ele passa e chega o envelhecimento
populacional, juntamente com o aumento da razão de dependência demográfica”,
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2015/10/19/o-brasil-esta-em-seu-melhor-momento-demografico-dizespecialista-do-ibge.

Pirâmide Etária Brasil, 2010

Fonte: ALVES, J.E.D. Estrutura etária, bônus demográfico e população economicamente ativa no Brasil: cenários de longo
prazo e suas implicações para o mercado de trabalho. IPEA. 2010.
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De acordo com o Censo de 2010, a análise da dinâmica populacional no Brasil reflete que:
A)
B)
C)
D)

a população brasileira ainda é jovem, potencialmente apta ao mercado de trabalho.
a taxa de natalidade ainda é elevada, isso explica o grau de dependência da renda.
o envelhecimento da população masculina será maior nos próximos 20 anos.
os homens e mulheres tiveram oportunidades iguais de trabalho durante a última década.

47)

Fonte: Google Earth acesso 20/05/2016.

Imagens obtidas a diferentes distâncias da superfície da Terra. Da esquerda para a direita, obtidas a 35.000
km (do satélite Goes), 705 km (do satélite Landsat 5), 10km (de avião) e próximo à superfície.
Fonte: Florenzano, Teresa G. –Geomorfologia, conceitos e tecnologias atuais. São Paulo, Oficina
de Textos, 2008, Página 33

A)
B)
C)
D)

O uso de tecnologias de sensoriamento remoto tem contribuído para compreender o espaço
geográfico. A relação entre as imagens apresentadas ressalta:
A transformação de uma área observada pela análise multi-temporal.
A inserção de determinado objeto de estudo em diferentes escalas espaciais.
O mecanismo de controle do território, exercido pelos movimentos sociais urbanos.
O processo de verticalização da zona costeira, visto como obstáculo à circulação da
dinâmica atmosférica.

48) Observe a figura.

http://www.hypeness.com.br/2015/11/a-mensagem-essencial-da-dupla-osgemeos-sobre-a-tragedia-de-mariana/
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A)
B)
C)
D)

Sobre o problema socioambiental ocorrido na cidade de Mariana, em Minas Gerais, em
2015, a imagem apresentada simboliza:
o apoio do poder público às famílias e à empresa, destruídas pelo desastre natural.
a cobertura da mídia sobre o evento, que contribuiu para levantar doações às pessoas
desabrigadas.
a vulnerabilidade das populações locais diante das alterações ambientais promovidas pelos
interesses econômicos.
a dificuldade da população em conseguir se instalar em locais mais protegidos e longe do
risco de inundação.

49) Leia atentamente o texto e responda
As sucessivas colheitas das safras do açaí, tanto o fruto como o palmito, que é uma biomassa em grande
parte exportada para as cidades da região Tocantina e Belém, são um fator de empobrecimento dos solos. Essa
situação agrava-se ainda mais quando se analisa outro sério problema ambiental relativo ao forte processo
erosivo que paulatinamente vem desgastando as margens das ilhas e provocando o assoreamento dos rios e
vem preocupando os camponeses.
COSTA, G; Costa, F.A- Reprodução social da população camponesa e o paradigma do
desenvolvimento rural sustentável na região das ilhas em Cametá, Pará, Brasil- In: CASTRO, E. et al (ORG). Atores Sociais,
trabalho e dinâmicas territoriais. UFPA,2007.pag. 133. (Adaptado)

A)
B)
C)
D)

No texto, os autores ressaltam problemas ambientais cuja origem encontra-se:
na ação antrópica e na dinâmica fluvial sobre as formas de relevo da região.
na valorização da monocultura de espécies exóticas, em detrimento da floresta de igapó.
na baixa fertilidade do solo tanto para agricultura, como para manutenção da mata ciliar.
na urbanização das margens dos igarapés e, por isso, no aumento do consumo de oleaginosas.

50) Com base na análise da imagem e dos seus conhecimentos, responda:

Fonte: COLLISCHONN W.; TASSI, R. Introdução à Hidrologia, IPH, UFRGS, 2008. Pág. 16.

A)
B)
C)
D)

Qual é a dinâmica natural representada na imagem?
As flutuações climáticas ocorridas no período quaternário, após o soerguimento de parte
do relevo terrestre.
As alterações no volume de água da chuva, consequência dos processos antropogênicos,
como o aquecimento global.
A dinâmica atmosférica que, ao se relacionar com outros fatores naturais, como temperatura
e topografia, resulta em diferentes tipos de chuva.
O ciclo hidrológico, cujo equilíbrio depende da circulação das diferentes massas de ar e
da vegetação florestal amazônica.
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LITERATURA
51)

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

A máxima latina do carpe diem está presente em alguns poemas árcades numa espécie de
convite amoroso do eu lírico à amada. Como atestam os versos
A) Na sua face mimosa,
Marília, estão misturadas
Purpúreas folhas de rosa,
Brancas folhas de jasmim.
Dos rubis mais preciosos
Os seus beiços são formados;
Os seus dentes delicados
São pedaços de marfim.
B) Dispus-me a servir-te;
Levava o teu gado
À fonte mais clara,
À vargem, e prado
De relva melhor
Marília, escuta
Um triste Pastor.
C) Com os anos, Marília, o gosto falta,
E se entorpece o corpo já cansado;
triste o velho cordeiro está deitado,
e o leve filho sempre alegre salta.
A mesma formosura
É dote, que só goza a mocidade:
Rugam-se as faces, o cabelo alveja,
Mal chega a longa idade.
D) Que havemos de esperar, Marília bela?
Que vão passando os florescentes dias?
As glórias, que vêm tarde, já vêm frias;
E pode enfim mudar-se a nossa estrela.
Ah! Não, minha Marília,
Aproveite-se o tempo, antes que faça
O estrago de roubar ao corpo as forças
E ao semblante a graça.
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52)
“Em Cruz e Sousa, o “spleen” [sentimento de dor, de melancolia] era o “banzo”, como bem assinala Leminsk,
ao dizer: ’Pensar, para o negro afro-brasileiro, era banzar; ficar triste, triste de morrer. Uma tristeza que era a
mesma coisa que se matar’.”
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br

O “banzo”, característica presente na poética de Cruz e Souza, encontra-se traduzido nos
versos:
A) Anda em mim, soturnamente,
uma tristeza ociosa,
sem objetivo, latente,
vaga, indecisa, medrosa
B) Quando te escuto e te olho reverente
e sinto a tua graça triste e bela
de ave medrosa, tímida, singela,
fico a cismar enternecidamente.
C) Ah! que agonia tenebrosa e ardente!
que convulsões, que lúbricos anseios,
quanta volúpia e quantos bamboleios
que brusco e horrível sensualismo quente.
D) Cabelos! Quantas sensações ao vê-los!
Cabelos negros, do esplendor sombrio,
Por onde corre o fluido vago e frio
Dos brumosos e longos pesadelos...

53)

Poema do beco
Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?
- O que vejo é o beco.
Manuel Bandeira BANDEIRA, M. Estrela da Manhã, 1936

Bandeira, em seu Poema do beco, revela o que é importante poetizar para os modernistas,
direcionando o olhar do eu lírico para o(a)
A)
B)
C)
D)

sujeito que se encontra inserido na cidade.
cidade presentificada na memória, a Glória.
espaço marginalizado, de exclusão social, o beco.
paisagem como um todo, sujeito e espaço físico.

CESUPA • Processo Seletivo 2016 / II
Boletim de Questões • Página 27

54)
“Lúcia concluindo essa narração que a fatigava em extremo, enxugou as lágrimas e deu algumas voltas pela sala.
– Se eu ainda tivesse junto de mim todos os entes queridos que perdi, disse-me com lentidão, veria morrerem
um a um diante de meus olhos, e não os salvaria por tal preço. Tive força para sacrificar-lhes outrora o meu
corpo virgem; hoje depois de cinco anos de infâmia, sinto que não teria a coragem de profanar a castidade
de minha alma. Não sei o que sou, sei que começo a viver, que ressuscitei agora. Ainda duvidará de mim?
– Tu és um anjo, minha Lúcia!”
ALENCAR, José: Lucíola. Disponível em: http// www.dominiopublico.gov.br

José de Alencar incorpora características próprias do Romantismo na construção de seu
romance Lucíola, ao idealizar uma personagem que tornou-se
A)
B)
C)
D)

55)

cortesã ao vender o corpo por puro prazer.
meretriz, desprezando a castidade exigida das mulheres da época.
refém da vaidade, assumindo uma vida devassa e desprezível.
prostituta, vindo a redimir-se pela força regeneradora do amor.

Normas de Educação
Comer pouco era norma de educação.
Comer de fartar era vergonha, diziam que a gente tinha fome canina,
era esfomeada, envergonhando a família.
Nenhuma palavra de apoio, de estímulo, nenhum elogio.
Censuravam, ridicularizavam. Sadismo e masoquismo
mancomunados.
Não ensinavam, determinavam, impunham, castigavam. Exigiam,
enérgicas e absolutas, donas do saber e do mundo. Acreditavam-se
caridosas.
Quando algum pretendente conseguia, por milagres de Santo
Antônio, varar o cerco e penetrar na fortaleza para o noivado, quem
recebia e fazia “sala” era uma das vigilantes da casa, mana ou tia,
jamais chamar a pretendente.
Esta ficava enfiada na despensa, o quarto, olhando pelo buraco da
fechadura, palpitante e risonha, abobalhada e, até mesmo, feliz.
CORALINA, Cora. Disponível em: https://books.google.com.br

Na escrita feminina de Cora Coralina, o eu lírico revisita o passado para mostrar de forma
ressentida e por vezes revoltada os valores que vigoravam no seu tempo de menina, em que
A) casamentos eram acordados para atender tanto as exigências financeiras das famílias quanto
os desejos amorosos das jovens.
B) restrições eram impostas de forma a mostrar que o alimento do corpo e o alimento do
espírito, ou seja, comer e namorar, deveriam ser regrados, provados em pequenas doses.
C) promessas a santos casamenteiros era a forma de assegurar um bom casamento e livrar-se
da opressão que as famílias exerciam sobre as moças.
D) regras comportamentais eram impostas pelos pais de forma a impedir que as moças
envergonhassem as famílias, engravidassem.
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INGLÊS
Read the text below, then answer the following questions.
With easy e-cig access, teen vaping flies

In 2013, nearly three times more U.S. high
school students smoked regular cigarettes than
vaped ones. By 2015, the trend reversed. Nearly
twice as many students vaped as smoked, a new
study finds. Federal researchers analyzed data from
the National Youth Tobacco Survey and found that
some 2.39 million U.S. high school kids vaped in
2015, while about 1.37 million smoked regular
cigarettes. Since 2011, teen use of tobacco products
has fallen for all categories but two: e-cigarettes and
hookahs (although even hookah use has dropped
since 2014). In fact, the federal researchers conclude: the vertical growth in vaping seems
to be keeping general teen tobacco use the same.
The vast majority of U.S. states have banned sales of vaping handhelds and supplies
to minors, according to the National Conference of State Legislatures. Yet “minors do not
face any significant barrier in purchasing liquid nicotine over the Internet” to vape in e-cigs,
a second new study shows. Last summer, Dmitriy Nikitin of the University of California,
Irvine and his colleagues recruited three teens to buy e-liquids from 120 different U.S. online
vaping-supply vendors. Only four stores did not sell e-liquids to the 16- and 17-year-olds.
“I was really blown away,” Nikitin says.
Some of the stores packaged their e-liquids with child-friendly bonuses: toy frogs, stickers, little green army men or candies. On May 5, the U.S. Food and Drug Administration
announced the creation of new regulations for e-cigs, hookahs and other tobacco products.
Adapted from: https://www.sciencenews.org/article/easy-e-cig-access-teen-vaping-soars

Glossary
e-cig: cigarro eletrônico
vape: inalar vapor proveniente de cigarro eletrônico
hookahs: narguilé
trend: tendência
handhelds: aparelhos
purchase: compra

56) According to a new study, by 2015, American teenagers
A)
B)
C)
D)

showed preference for non-conventional tobacco-based items.
stopped smoking any kind of cigarettes because of the laws.
engaged in Internet campaigns against regular cigarettes.
smoked more regular cigarettes than electronic ones.
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57) Based on the federal researcher’s conclusion, we can say that tobacco use among teenagers
has
A)
B)
C)
D)

been more severe than in the past years.
increased significantly.
fallen considerably.
persisted.

58) Most U.S. states have
A)
B)
C)
D)

allowed sales of any kind of cigarettes to Americans.
reduced purchases of regular cigarettes and e-cigs.
prohibited minors from buying vaping products.
prevented Americans from smoking cigarettes.

59) A second new study shows teenagers are
A)
B)
C)
D)

more conscious about the damages of e-cigs.
buying e-cig liquids easily on Internet websites.
being victims of scams while buying e-cig liquids.
alert to the problems caused by e-cig liquids because of the Internet.

60) We can imply that the U.S. Food and Drug Administration
A)
B)
C)
D)

wants to propose a complete ban of tobacco products in the U.S.A.
desires to make more aggressive campaigns aiming at teenagers.
intends to create less strict laws concerning tobacco products.
is about to release more rules regarding tobacco-based items.

