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LINGUAGENS E CÓDIGOS

no Poder fazem o que podem para continuar a ser os esbanjadores da
Fazenda e a ruína do País, durante o maior tempo possível”. Esta
passagem comprova a primeira parte da oração em questão. Já “os
que não estão querem entrar” fica evidente quando, ao caírem os
detentores do Poder, o autor explicita: “os outros, os verdadeiros
liberais, entram triunfantemente na designação herdada de
esbanjadores da Fazenda e ruína do País”.

TEXTO – Questões 1 a 5
INSTRUÇÃO: As questões de números 01 a 05 tomam por base um
fragmento de uma crônica de Eça de Queirós (1845-1900) escrita em
junho de 1871.
Uma campanha alegre, IX

II. Incorreta. Pois sua crônica defende um ciclo vicioso de posições
opostas: sempre quem está no Poder é o partido “esbanjador” e
sempre quem está fora do Poder é o partido “libertador”. Ao se chegar
ao Poder, o suposto partido dito “liberal” torna-se o esbanjador da
Fazenda e ruína do país: “E os que não estão no Poder movem-se,
conspiram, cansam-se, para deixar de ser o mais depressa que
puderem – os verdadeiros liberais, e os interesses do País”.

Há muitos anos que a política em Portugal apresenta este
singular estado:
Doze ou quinze homens, sempre os mesmos,
alternadamente possuem o Poder, perdem o Poder, reconquistam o
Poder, trocam o Poder... O Poder não sai duns certos grupos, como
uma pela* que quatro crianças, aos quatro cantos de uma sala, atiram
umas às outras, pelo ar, num rumor de risos.
Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder,
esses homens são, segundo a opinião, e os dizeres de todos os outros
que lá não estão — os corruptos, os esbanjadores da Fazenda, a
ruína do País!
Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua
própria opinião e os seus jornais — os verdadeiros liberais, os
salvadores da causa pública, os amigos do povo, e os interesses do
País.
Mas, coisa notável! — os cinco que estão no Poder fazem
tudo o que podem para continuar a ser os esbanjadores da Fazenda e
a ruína do País, durante o maior tempo possível! E os que não estão
no Poder movem-se, conspiram, cansam-se, para deixar de ser o mais
depressa que puderem — os verdadeiros liberais, e os interesses do
País!
Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os
verdadeiros liberais, entram triunfantemente na designação herdada
de esbanjadores da Fazenda e ruína do País; em tanto que os que
caíram do Poder se resignam, cheios de fel e de tédio — a vir a ser os
verdadeiros liberais e os interesses do País.
Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de doze
ou quinze indivíduos, não há nenhum deles que não tenha sido por
seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...
Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a
pedir a demissão, pelas acusações mais graves e pelas votações mais
hostis...
Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de dirigir
as coisas públicas — pela Imprensa, pela palavra dos oradores, pelas
incriminações da opinião, pela afirmativa constitucional do poder
moderador...
E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que
continuarão dirigindo o País, neste caminho em que ele vai, feliz,
abundante, rico, forte, coroado de rosas, e num chouto** tão triunfante!

III. Incorreta. Uma vez que no sétimo parágrafo o autor esclarece que
“não há nenhum deles [ministros de ambos os partidos] que não tenha
sido por seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...”. Logo,
Eça considera que todos estes políticos têm algo a ser censurado:
atitudes antiéticas, não boas para o País e o povo.
IV. Correta. Como se afirma no quarto parágrafo: “os outros, os que
não estão no Poder, são, segundo a sua própria opinião e os seus
jornais – os verdadeiros liberais, os salvadores da causa pública, os
amigos do povo, e os interesses do País”. Aqui vale observar o uso da
expressão “segundo a sua própria opinião”, ou seja, são os partidos
que se autointitulam.
QUESTÃO 02
... cheios de fel e de tédio...
Nesta passagem do sexto parágrafo,
figuradamente da palavra fel para significar

o

cronista

se

utiliza

a) rancor.
b) eloquência.
c) esperança.
d) medo.
e) saudade.
Resolução
Alternativa A
De acordo com o Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa, o
termo em questão (fel) significa:
“sm (lat felle) Anat 1 Nome que o vulgo dá à bílis e também à vesícula
biliar. 2 Mau humor. 3 Ódio. 4 Azedume. 5 Amargor. 6 Bot Planta
parasita do Brasil (Lophophytum mirabile). Pl: féis e feles. F.-da-terra,
Bot: a) nome dado a várias plantas das famílias das Balanoforáceas e
Gencianáceas; b) O mesmo que fumária.”
Por esta definição, as acepções em 3, 4 e 5 são as mais indicadas
para se relacionar com o texto. Portanto, metaforicamente, a
expressão “cheios de fel e de tédio” só poderia ser substituída, dentre
as opções das alternativas, por “cheios de rancor e de tédio”.

(*) Pela: bola.
(**) Chouto: trote miúdo.
(Eça de Queirós. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores, [s.d.].)

QUESTÃO 03
Considerando que o último parágrafo do fragmento representa uma
ironia do cronista, seu significado contextual é:

QUESTÃO 01
Considere as frases com relação ao que se afirma na crônica de Eça
de Queirós:

a) Portugal vai muito bem, apesar de seus maus governantes.
b) A alternância dos grupos no poder faz bem ao país.
c) O país experimenta um progresso vertiginoso.
d) O país vai mal em todos os sentidos.
e) Portugal não se importa com seus políticos.
Resolução
Alternativa D
Nesta questão cabe a ressalva de que a ironia existe quando
informações compartilhadas entre os interlocutores sugerem,
propositadamente, uma divergência, ou seja, uma quebra de
expectativa no discurso. Portanto, precisamos nos atentar para todo o
conjunto do texto e analisar a alternativa que indica esta quebra. A
interpretação não é livre, está sempre atrelada a fatores linguísticos
expressos no texto e compartilhados previamente com o leitor, logo,
só é possível identificar tal construção em uma única alternativa:

I. Os que estão no poder não querem sair e os que não estão querem
entrar.
II. Quando um partido ético está no poder, tudo fica melhor.
III. Os governantes são bons e éticos, mas vivem a trocar acusações
infundadas.
IV. Os políticos que estão fora do poder julgam-se os melhores
eticamente para governar.
As frases que representam a opinião do cronista estão contidas
apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
Resolução
Alternativa C
Julgando as proposições:

a) Incorreta. A ironia do último parágrafo é justamente a construção
de uma imagem divergente da real; portanto Portugal não “vai bem”,
de fato. Observe que a expressão ao final de “trote miúdo” indica que
o país, na realidade, caminha a passos lentos.
b) Incorreta, uma vez que a alternância dos grupos no poder não
produz, de fato, alterações significativas para a população ou para o

I. Correta. Como Eça afirma no quinto parágrafo: “os cinco que estão
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desenvolvimento do país.
c) Incorreta, pois em nenhum momento do texto o autor trabalha a
ideia de crescimento do país, ao contrário, dá-se a entender que a
alternância dos grupos no poder pouco reflete em real crescimento
para a nação.
d) Correta. Observe que o tom irônico e até pessimista do autor nos
revela o ciclo vicioso que rege a alternância dos grupos no poder e
não produz mudanças significativas para a nação, a qual caminha, a
passos lentos, para um futuro incerto.
e) Incorreta, uma vez que não fica claro no texto nenhum momento de
juízo de valor a respeito da importância ou não da política no país.

d) Incorreta, pois assim como no item “B”, os termos “doze” e “quinze”
são numerais cardinais e não sofrem alteração de classe. Continuam
exercendo a função de indicar a quantidade de indivíduos.
e) Incorreta, igualmente aos itens “b)” e “d)”, o termo “quatro”
representa apenas a quantidade de cantos em uma sala, ou seja,
pertence apenas à classe dos numerais.

QUESTÃO 04
Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a
demissão, pelas acusações mais graves e pelas votações mais
hostis...

A empresa vende ao consumidor
— com a web não é mais assim

TEXTO – Questões 6 a 10
INSTRUÇÃO: As questões de números 06 a 10 tomam por base um
artigo de Don Tapscott (1947-).
O fim do marketing

Com a internet se tornando onipresente, os Quatro Ps do
marketing — produto, praça, preço e promoção — não funcionam
mais. O paradigma era simples e unidirecional: as empresas vendem
aos consumidores. Nós criamos produtos; fixamos preços; definimos
os locais onde vendê-los; e fazemos anúncios. Nós controlamos a
mensagem. A internet transforma todas essas atividades.
(...)
Os produtos agora são customizados em massa, envolvem
serviços e são marcados pelo conhecimento e os gostos dos
consumidores. Por meio de comunidades online, os consumidores
hoje participam do desenvolvimento do produto. Produtos estão se
tornando experiências. Estão mortas as velhas concepções industriais
na definição e marketing de produtos.
(...)
Graças às vendas online e à nova dinâmica do mercado, os
preços fixados pelo fornecedor estão sendo cada vez mais desafiados.
Hoje questionamos até o conceito de “preço”, à medida que os
consumidores ganham acesso a ferramentas que lhes permitem
determinar quanto querem pagar. Os consumidores vão oferecer
vários preços por um produto, dependendo de condições específicas.
Compradores e vendedores trocam mais informações e o preço se
torna fluido. Os mercados, e não as empresas, decidem sobre os
preços de produtos e serviços.
(...)
A empresa moderna compete em dois mundos: um físico (a
praça, ou marketplace) e um mundo digital de informação (o espaço
mercadológico, ou marketspace). As empresas não devem preocuparse com a criação de um web site vistoso, mas sim de uma grande
comunidade online e com o capital de relacionamento. Corações, e
não olhos, são o que conta. Dentro de uma década, a maioria dos
produtos será vendida no espaço mercadológico. Uma nova fronteira
de comércio é a marketface — a interface entre o marketplace e o
marketspace.
(...)
Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram
“mensagens” unidirecionais, de um-para-muitos e de tamanho único,
dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades
online perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com
frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder
passa para o lado deles. São eles que controlam as regras do
mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de
receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas,
eles criam a “opinião pública” online.
Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito
bom.

Com esta frase, o cronista afirma que:
a) a atividade política está sempre sujeita a acusações descabidas.
b) é altamente honroso, em certos casos, demitir-se para evitar males
ao estado.
c) a defesa de boas ideias frequentemente leva à renúncia.
d) os políticos honestos sofrem acusações e perseguições dos
desonestos.
e) todos os políticos se equivalem pelos desvios da ética.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Uma vez que o sétimo parágrafo afirma que não há
nenhum que não tenha sido, a seu turno, esbanjador da Fazenda e
ruína do País. Portanto, são todos sujeitos a retaliações.
b) Incorreta. Pois, embora a afirmação pareça correta do ponto de
vista da crítica estabelecida no texto, não há nada que sugira ou
afirme esta ação honrosa. Muito ao contrário, é perceptível que todos
os políticos tentam voltar ao Poder, mesmo se envolvendo em atitudes
não honrosas e antiéticas.
c) Incorreta. O uso do advérbio de tempo “frequentemente” remete a
ideia de algo que seria comum, que ocorresse com grande frequência.
No entanto, não há no texto nada que indique ou sugira a defesa de
tais boas ideias. Observa-se ainda que, mesmo no grupo que está fora
do Poder, a defesa dos interesses do povo e da nação é muito rasa e
submete-se apenas ao período que se antecede à conquista do Poder,
logo não se concretiza e nem pode levar à renúncia.
d) Incorreta. Novamente voltemos ao sétimo parágrafo, o qual afirma
não haver políticos isentos de censuras ou de envolvimentos em
atitudes condenáveis. Sendo assim, não há como estabelecer a
divisão “políticos honestos x políticos desonestos”.
e) Correta. O mesmo parágrafo que nos permite deduzir que os itens
A e D estão incorretos é o que nos permite confirmar que todos os
políticos se equivalem pelos desvios da ética, uma vez que: “não há
nenhum deles que não tenha sido por seu turno esbanjador da
Fazenda e ruína do País...”.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal
empregado como substantivo.
a) Há muitos anos que a política em Portugal apresenta...
b) Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente
possuem o Poder...
c) ... os cinco que estão no Poder fazem tudo o que podem
para continuar...
d) ... são tirados deste grupo de doze ou quinze indivíduos...
e) ... aos quatro cantos de uma sala...
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta, pois não há nenhum numeral nesta oração: há,
apresenta = verbo | muitos = advérbio | que = conjunção integrante | a
= artigo definido | em = preposição | política, Portugal = substantivo.
b) Incorreta. Embora os termos “doze” e “quinze” sejam numerais
cardinais, eles não estão sendo substantivados, ou seja, sua
classificação morfológica ficou inalterada na oração, uma vez que
continuam a quantificar os homens que possuem o Poder.
c) Correta. O termo “cinco” é, morfologicamente, numeral cardinal.
Contudo, ao ser precedido pelo artigo definido masculino plural “os”,
ocorre uma derivação imprópria, gerando a mudança de classe
gramatical que permite definir “cinco” como substantivo. Neste caso,
observe que o termo em questão não apenas quantifica os homens
que estão no Poder como os representa propriamente, ou seja,
nomeia-os; função esta que cabe à classe dos substantivos.

(Don Tapscott. O fim do marketing. INFO, São Paulo,
Editora Abril, janeiro 2011, p. 22.)

QUESTÃO 06
A leitura atenta deste instigante artigo de Don Tapscott revela que o
tema central de sua mensagem é:
a) O advento do comércio via internet subverteu as teorias tradicionais
de marketing.
b) O comércio via internet confirma todas as teorias de publicidade e
marketing vigentes.
c) A aplicação dos princípios tradicionais de marketing se tornou vital
para o sucesso do comércio online.
d) O comércio realizado em lojas físicas é ainda preferível ao
realizado online.
e) A lei da oferta e da procura não influencia de nenhum modo o
comércio via internet.
2
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Resolução
Alternativa A
a) Correta: a alternativa afirma que o comércio via internet subverte,
ou seja, perturba, revoluciona, confunde as teorias tradicionais do
marketing. De fato, todo o texto se ocupa de provar que as teorias que
funcionavam para o comércio offline (tradicional) não são válidas para
o comércio online, como se pode verificar explicitamente no seguinte
trecho: “estão mortas as velhas concepções industriais na definição e
marketing de produtos”.
b) Incorreta: o mesmo trecho citado anteriormente contradiz de forma
direta essa afirmação: o comércio via internet não confirma, mas
rejeita as teorias vigentes.
c) Incorreta: a falha dessa alternativa está justamente no termo
tradicionais, uma vez que a leitura do texto revela a inviabilidade dos
princípios tradicionais e a necessidade de aplicar novos paradigmas
ao comércio quando este se torna online.
d) Incorreta: o termo preferível não pode ser aplicado ao texto em
questão, já que em momento algum o autor faz um juízo de valor
sobre os tipos de comércio. O texto apenas analisa as mudanças
ocorridas com a passagem do comércio do mundo real para o virtual e
trata tal mudança como fato que deve ser compreendido, não
lastimado.
e) Incorreta: o autor não usa a expressão “lei da oferta e da procura”
e em momento algum sugere que essa lei deixou de valer. A
alternativa está escrita de forma categórica, afirmando que a lei não
tem nenhuma influência. Para que estivesse correta, seria necessário
que o autor tivesse feito tal afirmação diretamente: a inexistência de
menção a um fato não equivale à afirmação de que esse fato é
inexistente.

Resolução
Alternativa D
Esta questão envolve o conhecimento de leitura do candidato que
deve ser capaz de relacionar o pronome pessoal “eles” ao seu
referente antecedente. Para tanto, é imprescindível voltar ao texto.
Observe:

Neste trecho, note que o recorte dado pelo autor faz uma
hiperonímia*, primeiro se referindo à comunidade online (conceito de
várias pessoas interagindo virtualmente) e depois especificando o
termo para o “consumidor”. Logo, pode-se abstrair que o contexto em
que tal “consumidor” aparece é o meio virtual, materializado pela
realidade do uso da internet. Portanto, a única alternativa que satisfaz
plenamente a questão é a letra D.
*Hiperonímia: Na estruturação do vocabulário, superordenação de um
termo a outro. Por exemplo, felino é superordenado em relação a gato.
Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa
QUESTÃO 09
Nós criamos produtos; fixamos preços; definimos os locais onde
vendê-los; e fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem.

QUESTÃO 07
Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens”
unidirecionais, de um-para-muitos e de tamanho único, dirigidas a
consumidores sem rosto e sem poder.
Nesta passagem do quinto parágrafo, ao empregar a expressão
consumidores sem rosto e sem poder, o autor sugere que:
a) nas compras via internet, o consumidor é sempre anônimo.
b) no sistema de marketing tradicional, pensa-se nos consumidores
como massa, e não como indivíduos personalizados.
c) a identidade e a opinião do consumidor não interessam a nenhum
comerciante, mas apenas as vendas.
d) o anonimato é o princípio fundamental de todo tipo de comércio.
e) o poder do consumidor é proporcional ao dinheiro que possui.
Resolução
Alternativa B
Esperava-se do candidato que analisasse as alternativas comparandoas com as opiniões expressas no texto. Note que se pede a
identificação do “que o autor sugere” na passagem.
a) Incorreta: a expressão consumidores sem rosto e sem poder é
usada no texto em relação ao marketing tradicional, não à internet.
b) Correta: a expressão sem rosto e sem poder referida na questão
pressupõe que as mensagens não levam em conta as diferenças entre
os consumidores, além disso, o termo um-para-muitos, também
presente na passagem, indica que, de acordo com o autor, no sistema
de marketing tradicional pensa-se nos consumidores como massa,
não como indivíduos.
c) Incorreta: a presença da palavra nenhum torna a afirmação
excessivamente abrangente. O texto dá a entender que a identidade e
a opinião do consumidor não interessam aos seguidores dos métodos
tradicionais, mas são cada vez mais importantes para os comerciantes
que se adequaram ao novo modelo de comércio.
d) Incorreta: novamente, uma palavra muito inclusiva (todo) faz com
que a alternativa seja incorreta. O texto afirma justamente que a
individualidade do consumidor e suas opiniões são aspectos
importantes do comércio moderno.
e) Incorreta: em nenhum momento do texto ou da passagem utilizada
como referência para a questão os consumidores são diferenciados de
acordo com o seu poder econômico.

Nas orações que compõem os dois períodos transcritos, os termos
destacados exercem a função de:
a) sujeito.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.
d) predicativo do sujeito.
e) predicativo do objeto.
Resolução
Alternativa B
De acordo com a gramática normativa, os verbos de ação são
classificados conforme a sua transitividade, ou seja, pela necessidade
ou não de complemento. Para os verbos transitivos (aqueles que
precisam de complemento), há três classificações:
• Transitivos Diretos (VTD): se ligam ao complemento sem o uso de
preposições.
• Transitivos Indiretos (VTI): se ligam ao complemento utilizando-se
de uma preposição.
• Transitivos Diretos e Indiretos (VTDI): têm dois complementos
distintos, um sem e outro com preposição.
Por isso, temos que os verbos “criar”, “fixar”, “definir”, “fazer” e
“controlar” são todos verbos transitivos, pois precisam de
complemento (objeto) e “diretos”, pois não utilizam preposição. Assim,
os termos em destaque só podem ser classificados como objetos
diretos de seus respectivos verbos, e a alternativa b é a correta.
QUESTÃO 10
Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom.
O termo marqueteiro, presente nesta frase, foi formado em português
por influência do inglês e tem como uma de suas acepções usuais:
a) consumidor de mercado.
b) construtor de marquises de lojas.
c) investidor do mercado financeiro.
d) profissional de marketing.
e) empresário de supermercado.
Resolução
Alternativa D
A questão pressupõe que o candidato tenha tido contato com o termo
em suas leituras cotidianas, caso em que seria óbvia a alternativa d,
profissional de marketing. Todas as outras alternativas se baseiam em
um de dois elementos: a semelhança entre o som das palavras que
aparecem na alternativa e o termo marqueteiro; ou o uso da palavra
mercado, cuja tradução para o inglês, marketing, é de amplo
conhecimento entre os falantes de português.
Caso o candidato não conhecesse o significado da palavra, seria
possível também concluir que a alternativa d é a correta devido a ser
ela a única que contém um termo em inglês (marketing) e ao fato de o
enunciado ter informado que a palavra marqueteiro foi formada em
português por influência da língua inglesa.

QUESTÃO 08
São eles que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o
meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por
profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública” online.
Nesta passagem do penúltimo parágrafo do texto, o autor repete por três
vezes o pronome eles, para referir-se enfaticamente aos
a) proprietários de lojas.
b) veículos de comunicação.
c) profissionais de relações públicas.
d) consumidores online.
e) fabricantes dos produtos.
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IV. Apesar de não ter sido um bom pai, o filho perdoa e sente
saudades.

TEXTO – Questões 11 a 15
INSTRUÇÃO: As questões de números 11 a 15 tomam por base um
fragmento de uma elegia de Vinicius de Moraes (1913-1980).

As frases que correspondem ao que é efetivamente expresso no
poema estão contidas apenas em
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
Resolução
Alternativa B
I) Correta: o telefone é aludido no primeiro verso: “a morte chegou
pelo interurbano em longas espirais metálicas”.
II) Incorreta: a morte foi informada pela mãe do eu-lírico, ou seja, pela
viúva do falecido: “Ouvi a voz de minha mãe, viúva”.
III) Correta: em primeiro lugar há a afirmação “procurei recompor tua
lembrança”, que anuncia o tema de todo o poema, que é justamente a
narração da infância do eu-lírico ao lado de seu pai.
IV) Incorreta: vários momentos do poema afirmam que o falecido foi
um bom pai, como por exemplo os versos “Jamais / Uma palavra dura,
um rosnar paterno”.
Portanto a alternativa correta é (B).

Elegia na morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes,
poeta e cidadão
A morte chegou pelo interurbano em longas espirais metálicas.
Era de madrugada. Ouvi a voz de minha mãe, viúva.
De repente não tinha pai.
No escuro de minha casa em Los Angeles procurei recompor tua
[lembrança
Depois de tanta ausência. Fragmentos da infância
Boiaram do mar de minhas lágrimas. Vi-me eu menino
Correndo ao teu encontro. Na ilha noturna
Tinham-se apenas acendido os lampiões a gás, e a clarineta
De Augusto geralmente procrastinava a tarde.
Era belo esperar-te, cidadão. O bondinho
Rangia nos trilhos a muitas praias de distância...
Dizíamos: “Ê-vem meu pai!”. Quando a curva
Se acendia de luzes semoventes*, ah, corríamos
Corríamos ao teu encontro. A grande coisa era chegar antes
Mas ser marraio** em teus braços, sentir por último
Os doces espinhos da tua barba.
Trazias de então uma expressão indizível de fidelidade e paciência
Teu rosto tinha os sulcos fundamentais da doçura
De quem se deixou ser. Teus ombros possantes
Se curvavam como ao peso da enorme poesia
Que não realizaste. O barbante cortava teus dedos
Pesados de mil embrulhos: carne, pão, utensílios
Para o cotidiano (e frequentemente o binóculo
Que vivias comprando e com que te deixavas horas inteiras
Mirando o mar). Dize-me, meu pai
Que viste tantos anos através do teu óculo de alcance
Que nunca revelaste a ninguém?
Vencias o percurso entre a amendoeira e a casa como o atleta
[exausto no último lance da maratona.
Te grimpávamos. Eras penca de filho. Jamais
Uma palavra dura, um rosnar paterno. Entravas a casa humilde
A um gesto do mar. A noite se fechava
Sobre o grupo familial como uma grande porta espessa.
Muitas vezes te vi desejar. Desejavas. Deixavas-te olhando o mar
Com mirada de argonauta. Teus pequenos olhos feios
Buscavam ilhas, outras ilhas... — as imaculadas, inacessíveis
Ilhas do Tesouro. Querias. Querias um dia aportar
E trazer — depositar aos pés da amada as joias fulgurantes
Do teu amor. Sim, foste descobridor, e entre eles
Dos mais provectos***. Muitas vezes te vi, comandante
Comandar, batido de ventos, perdido na fosforência
De vastos e noturnos oceanos
Sem jamais.
Deste-nos pobreza e amor. A mim me deste
A suprema pobreza: o dom da poesia, e a capacidade de amar
Em silêncio. Foste um pobre. Mendigavas nosso amor
Em silêncio. Foste um no lado esquerdo. Mas
Teu amor inventou. Financiaste uma lancha
Movida a água: foi reta para o fundo. Partiste um dia
Para um brasil além, garimpeiro sem medo e sem mácula.
Doze luas voltaste. Tua primogênita — diz-se —
Não te reconheceu. Trazias grandes barbas e pequenas
[águas-marinhas.

QUESTÃO 12
O barbante cortava teus dedos / Pesados de mil embrulhos:
O emprego da expressão mil embrulhos no verso mencionado caracterizase como figura de linguagem denominada hipérbole, porque
a) é uma imagem exagerada, mas expressiva, do fato referido no verso.
b) “barbante” aparece personificado, com atitudes humanas.
c) ocorre uma comparação entre um fato real e um fato fictício.
d) o eu-poemático tenta precisar metonimicamente o que não é preciso.
e) há uma relação de contiguidade semântica entre “dedos” e “embrulhos”.

Resolução
Alternativa A
a) Correta: a hipérbole consiste justamente no que está exposto na
alternativa: o número ‘mil’ é claramente exagerado, mas traduz de
forma poética a impressão que o eu-lírico, então uma criança, tinha
sobre o esforço feito pelo pai.
b) Incorreta: a hipérbole não consiste em personificação; além disso,
a ação de cortar os dedos do pai, atribuída ao barbante, não é
necessariamente humana.
c) Incorreta: a hipérbole não consiste em comparação entre fato real
e fictício, nem o verso permite concluir que há esses dois elementos
presentes nele.
d) Incorreta: o uso da hipérbole não torna o texto mais preciso e sim
mais expressivo. Se o autor quisesse precisar o fato, teria informado o
número exato de pacotes carregados pelo pai. Já a expressão
metonimicamente foi incluída na alternativa para confundir o
candidato, que poderia, por desconhecimento do termo, imaginar que
se trata da resposta correta.
e) Incorreta: a definição dada na alternativa é a da metonímia, não da
hipérbole.
QUESTÃO 13
Marque a alternativa cujo verso contém um pleonasmo, ou seja, uma
redundância de termos com bom efeito estilístico.
a) De repente não tinha pai.
b) Rangia nos trilhos a muitas praias de distância...
c) Se curvavam como ao peso da enorme poesia
d) Sobre o grupo familial como uma grande porta espessa.
e) Deste-nos pobreza e amor. A mim me deste
Resolução
Alternativa E
O pleonasmo consiste em uma repetição de termos que contêm o
mesmo significado; no enunciado, pede-se a identificação de um
pleonasmo, ou seja, uma redundância com bom efeito estilístico,
planejada pelo autor para enfatizar algum significado ou para adequar
o verso a uma métrica específica.
Curiosamente, essa segunda informação é desnecessária, pois, de
todas as alternativas, a única que apresenta dois termos com o
mesmo significado (a mim e me) é a alternativa E.

(Vinicius de Moraes. Antologia poética. 11 ed.
Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1974, p. 180-181.)

(*) Semovente: “Que ou o que anda ou se move por si próprio.”
(**) Marraio: “No gude e noutros jogos, palavra que dá, a quem
primeiro a grita, o direito de ser o último a jogar.”
(***) Provecto: “Que conhece muito um assunto ou uma ciência,
experiente, versado, mestre.”

QUESTÃO 14
Quando a curva / Se acendia de luzes semoventes,
Esta imagem significa, nos versos em que surge,
a) o mar ao longe refletia as luzes da cidade.
b) o bonde se aproximava todo iluminado.
c) a lua despontava no horizonte, trêmula e brilhante.
d) as luzes dos postes se acendiam, ao anoitecer.
e) a curvatura do céu todo estrelado aparecia à noite.
Resolução
Alternativa B
Para resolver esta questão, é necessário atentar ao significado do
termo semovente, que significa um deslocamento por meios próprios,
equivalente ao ato de andar, e não pode ser aplicado a qualquer tipo

(Dicionário Eletrônico Houaiss)

QUESTÃO 11
Compare o conteúdo das frases a seguir com o que o eu-poemático
afirma no poema.
I. A notícia da morte do pai chegou por telefone.
II. O falecimento foi informado pela primogênita.
III. A morte do pai provocou reminiscências da infância.
4
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de movimento.
a) Incorreta: como as luzes são semoventes, ou seja, andam, não se
pode identificá-las com as luzes da cidade refletidas no mar.
b) Correta: os versos imediatamente anteriores a esses fazem
referência ao bonde, dizendo que ele “rangia nos trilhos a muitas
praias de distância”. Além disso, o fato de as luzes andarem é
condizente com o movimento do bonde.
c) Incorreta: O termo semovente indica deslocamento e não
tremulação. Embora seja possível argumentar que a lua parece se
mover pelo céu, tal impressão apenas faz sentido em um período de
tempo longo, o que não ocorre na cena momentânea representada
pelo trecho do poema em que se encontram os versos citados acima.
d) Incorreta: da mesma forma que na alternativa anterior, o termo
semovente é um critério claro para considerar esta alternativa como
incorreta, já que não pode ser aplicado aos postes.
e) Incorreta: novamente, é impossível aplicar o significado de
semovente ao elemento que aparece na alternativa (as estrelas).

mais amplos: o dos outros escritos do mesmo autor, o da literatura
nacional, o da literatura mundial; mas seu contexto final, o mais
importante de todos, nos é efetivamente dado pela própria existência
humana. Todas as grandes obras, qualquer que seja sua origem,
demandam uma reflexão dessa dimensão.
O que devemos fazer para desdobrar o sentido de uma obra
e revelar o pensamento do artista? Todos os “métodos” são bons,
desde que continuem a ser meios, em vez de se tornarem fins em si
mesmos. (...)
(...)
(...) Sendo o objeto da literatura a própria condição humana,
aquele que a lê e a compreende se tornará não um especialista em
análise literária, mas um conhecedor do ser humano. Que melhor
introdução à compreensão das paixões e dos comportamentos
humanos do que uma imersão na obra dos grandes escritores que se
dedicam a essa tarefa há milênios? E, de imediato: que melhor
preparação pode haver para todas as profissões baseadas nas
relações humanas? Se entendermos assim a literatura e orientarmos
dessa maneira o seu ensino, que ajuda mais preciosa poderia
encontrar o futuro estudante de direito ou de ciências políticas, o futuro
assistente social ou psicoterapeuta, o historiador ou o sociólogo? Ter
como professores Shakespeare e Sófocles, Dostoievski e Proust não é
tirar proveito de um ensino excepcional? E não se vê que mesmo um
futuro médico, para exercer o seu ofício, teria mais a aprender com
esses mesmos professores do que com os manuais preparatórios para
concurso que hoje determinam o seu destino? Assim, os estudos
literários encontrariam o seu lugar no coração das humanidades, ao
lado da história dos eventos e das ideias, todas essas disciplinas
fazendo progredir o pensamento e se alimentando tanto de obras
quanto de doutrinas, tanto de ações políticas quanto de mutações
sociais, tanto da vida dos povos quanto da de seus indivíduos.
Se aceitarmos essa finalidade para o ensino literário, o qual
não serviria mais unicamente à reprodução dos professores de Letras,
podemos facilmente chegar a um acordo sobre o espírito que o deve
conduzir: é necessário incluir as obras no grande diálogo entre os
homens, iniciado desde a noite dos tempos e do qual cada um de nós,
por mais ínfimo que seja, ainda participa. “É nessa comunicação
inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo, que se afirma o alcance
universal da literatura”, escrevia Paul Bénichou. A nós, adultos, nos
cabe transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras
que ajudam a viver melhor.

QUESTÃO 15
Partiste um dia / Para um brasil além, garimpeiro sem medo e sem
mácula.
O emprego da palavra brasil com inicial minúscula, no poema de
Vinicius, tem a seguinte justificativa:
a) O eu-poemático se serve da inicial minúscula para menosprezar o
país.
b) Empregar um nome próprio com inicial minúscula era comum entre
os modernistas.
c) O eu-poemático emprega “brasil” como metáfora de “paraíso”, onde
crê estar a alma de seu pai.
d) O emprego da inicial maiúscula em nomes de países é facultativo.
e) Na acepção em que é empregada no texto, a palavra “brasil” é um
substantivo comum.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta: embora o uso da inicial minúscula no lugar da maiúscula
possa realmente denotar menosprezo, nada no texto indica que o eulírico tenha essa opinião sobre o Brasil.
b) Incorreta: o Modernismo tinha entre suas características um
apreço pela reprodução da fala popular, o que poderia levar um
candidato menos atento a marcar esta alternativa como correta (já que
é comum confundir “reprodução da fala popular” e “desrespeito às
normas gramaticais”. No entanto, encontramos no próprio poema o
nome próprio “Los Angeles” grafado com letra maiúscula, o que prova
que esse recurso de usar letras minúsculas em nomes próprios não
era algo empregado indistintamente.
c) Incorreta: o poema afirma claramente que o pai voltou desse
“brasil”: “Doze luas voltaste”; assim, não se pode afirmar que o pai do
eu-lírico se encontra nesse lugar.
d) Incorreta: de acordo com a gramática normativa, todos os nomes
próprios, incluindo topônimos (nomes de locais) específicos devem ser
grafados com maiúscula.
e) Correta: embora o poema não identifique claramente o que seria
esse “brasil além”, a presença do artigo indefinido deixa claro que, no
contexto, o termo é um substantivo comum. Se fosse usado como
nome próprio, o nome Brasil exigiria artigo definido (“o Brasil”, não “um
brasil”).

(Tzvetan Todorov. A literatura em perigo. 2 ed.
Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009, p. 89-94.)

QUESTÃO 16
Observe as seguintes opiniões referentes ao ensino de literatura.
I. O estudo de obras literárias na escola tem como objetivo
fundamental ensinar os fundamentos da Linguística.
II. A análise das obras feita na escola deve levar o estudante a ter
acesso ao sentido dessas obras.
III. O objetivo do ensino da literatura na escola não é formar teóricos
da literatura.
IV. De nada adianta a leitura das obras literárias sem a prévia
fundamentação das teorias literárias.
Das quatro opiniões, as que se enquadram na argumentação
manifestada por Todorov em seu texto estão contidas apenas em:

TEXTO – Questões 16 a 20
INSTRUÇÃO: As questões de números 16 a 20 tomam por base
fragmentos de um livro do búlgaro Tzvetan Todorov (1939-), linguista e
teórico da literatura.

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
Resolução
Alternativa C
Para resolver a questão é necessário observar a discussão acerca das
proposições:
I - Incorreta. A Linguística serve-se dos estudos relacionados à
linguagem, língua e seu uso pelos sujeitos falantes. Cabe à grande
área de Literatura fomentar nos alunos a capacidade de interpretação
e compreensão das intenções dos escritores literários.
II - Correta. Essa é, de fato, a ideia que resulta da grande crítica
realizada por Todorov em seu texto. Segundo o autor, os atuais
moldes de ensino da Literatura na escola seguem padrões que exigem
do aluno uma postura passiva devido à necessidade de memorizar
mecanicamente aspectos concernentes à obra estudada e também a

A literatura em perigo
A análise das obras feita na escola não deveria mais ter por
objetivo ilustrar os conceitos recém-introduzidos por este ou aquele
linguista, este ou aquele teórico da literatura, quando, então, os textos
são apresentados como uma aplicação da língua e do discurso; sua
tarefa deveria ser a de nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras
— pois postulamos que esse sentido, por sua vez, nos conduz a um
conhecimento do humano, o qual importa a todos. Como já o disse,
essa ideia não é estranha a uma boa parte do próprio mundo do
ensino; mas é necessário passar das ideias à ação. Num relatório
estabelecido pela Associação dos Professores de Letras, podemos ler:
“O estudo de Letras implica o estudo do homem, sua relação consigo
mesmo e com o mundo, e sua relação com os outros.” Mais
exatamente, o estudo da obra remete a círculos concêntricos cada vez
5
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de aceitar interpretações consideradas canônicas e inquestionáveis
das intenções do autor estudado. É proposta, então, a restauração da
noção de leitura e ensino em sala de aula, para que passe a ser uma
experiência de contato genuíno e, a partir daí, caberá conduzir o aluno
à busca pelo “sentido” das obras (conforme afirmado pela proposição),
ou seja, a identificação com o que se lê.
III- Correta. Todorov propõe que sejam considerados outros aspectos
que são de igual importância no momento da leitura, pois que é
“(...) o objeto da literatura a própria condição humana” e, por isso,
“(...) aquele que a lê e a compreende se tornará não um especialista
em análise literária, mas um conhecedor do ser humano.” Assim,
serão também necessárias reflexões acerca da própria experiência do
aluno diante do texto trabalhado, servindo essas não apenas às
intenções de ensino da Literatura, mas este visto como a manancial
que servirá à formação de futuros profissionais mais humanos e
críticos em quaisquer áreas de atuação.
IV- Incorreta. Considerá-la como correta representaria uma
contradição ao que é proposto na alternativa III. Uma vez que o que
Todorov sugere é a formação de leitores ativos das obras literárias,
não cabe a ideia de submeter os alunos a leituras de teorias literárias
antes de uma reflexão que parta da própria experiência destes em
relação à obra.

QUESTÃO 18
Que melhor introdução à compreensão das paixões e dos
comportamentos humanos do que uma imersão na obra dos grandes
escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios?
Com base no fato de que a palavra “imersão”, usada na expressão
uma imersão na obra, caracteriza uma metáfora, indique a alternativa
que elimina essa metáfora sem perda relevante de sentido:
a) uma imitação da obra.
b) uma paráfrase da obra.
c) uma censura da obra.
d) uma transformação da obra.
e) uma leitura da obra.
Resolução
Alternativa E
Para que se compreenda a questão, é necessário:
• Relembrar o que seja metáfora: alteração do sentido de uma
palavra ou expressão, pelo acréscimo de um segundo significado,
havendo entre eles uma relação de semelhança. (fonte: Cunha,
Celso. Gramática do português contemporâneo: edição de bolso.
Rio de Janeiro: Lexikon; Porto Alegre: LP&M, 2010.)
• Compreender o significado de imersão: s. f. Mergulho; penetração
na água ou outro líquido qualquer. (fonte: Bueno, F. S.
Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD: LISA,
1996.)
Dessa forma, é possível depreender que o autor utilizou-se da palavra
“imersão” buscando associar a seu significado um tipo de concepção
de postura do leitor diante da obra, ou seja, uma postura que
pressuponha a leitura profunda e dedicada.
As alternativas A, B, C e D não apresentam uma palavra que
parafraseie adequadamente a ideia sugerida pelo próprio significado
literal de “imersão”, por isso são incorretas.
Por eliminação, chega-se à alternativa E, pois esta adequa-se à
atitude que se espera do aluno frente ao texto lido (anteriormente
mencionada), mas ainda não se apresenta como uma paráfrase
perfeita e que se espera como inteiramente satisfatória numa análise
da metáfora construída pelo autor, que deveria levar em conta a
profundidade e o comprometimento do leitor no ato da leitura.

QUESTÃO 17
Ter como professores Shakespeare e Sófocles, Dostoievski e Proust
não é tirar proveito de um ensino excepcional?
Esta questão levantada por Todorov, no contexto do terceiro
parágrafo, significa:
a) O conhecimento enciclopédico desses autores, manifestado em
suas obras, equivale a um verdadeiro curso universitário.
b) Por se tratar de autores de nacionalidades e épocas diferentes, a
leitura de suas obras traz conhecimentos importantes sobre seus
respectivos países.
c) Esses autores escreveram com a intenção fundamental de passar
ensinamentos para seus contemporâneos e a posteridade.
d) A leitura das obras desses autores, que focalizam admiravelmente
o homem e o humano, seria de excepcional utilidade para os
estudantes de relações humanas.
e) A leitura desses autores não acrescenta nada de excepcional ao
ensino.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Não há passagens no texto que indiquem algo como o
sugerido pela alternativa. O aluno poderia ser levado a considerá-la
como verdadeira devido à passagem imediatamente anterior à que
está sendo analisada, em que Todorov considera os alunos como
futuros profissionais e menciona possíveis áreas de atuação. A partir
disso, poder-se-ia considerar que o autor estaria buscando afirmar que
a leitura de grandes nomes da Literatura serviria para a formação
completa de estudiosos das áreas de humanidades; tal ideia é,
portanto, inadequada, pois que a real intenção é a de que tais autores
complementem, auxiliem a construção do conhecimento desses
alunos.
b) Incorreta. Também é verdade que a leitura desses autores pode
contribuir para o conhecimento de contextos históricos, políticos e
geográficos. No entanto, tais questões poderiam ser levantadas a
partir de estudos que complementem a obra, pois os autores citados
possuem como principal característica a abordagem do
comportamento humano em suas mais variadas esferas. O que
Todorov tenta mostrar em seu texto é que a apreensão de
conhecimentos de tais ordens (políticas, históricas etc.) será acessória
às obras que têm como mote o homem e seu comportamento.
c) Incorreta. Não se podem depreender tais intenções dos autores a
partir da interpretação do trecho destacado. É importante observar que
é Todorov quem coloca os autores na posição de “professores”, dessa
forma, não se pode afirmar que, de fato, estes tinham a intenção de
serem lidos com tal função.
d) Correta. A alternativa apresenta-se adequada e pode ser
corroborada pelo terceiro parágrafo como um todo, trecho que o autor
reserva para apontar a importância de se considerar a Literatura para
a formação do aluno de forma humanizadora.
e) Incorreta. Ao contrário, a intenção de Todorov é demonstrar o quão
é importante ao ensino considerar a leitura desses autores para a
construção do saber do aluno.

QUESTÃO 19
No segundo parágrafo do fragmento apresentado, Todorov afirma que
Todos os “métodos” são bons, desde que continuem a ser meios, em
vez de se tornarem fins em si mesmos.
O autor defende, com essa afirmação, o argumento segundo o qual o
verdadeiro valor de um método de análise literária
a) consiste em ser exato e perfeito, superior a todos os demais.
b) está em ser completo: quando terminar a análise, nada mais deve
restar a explicar.
c) consiste em servir de instrumento adequado à análise e
interpretação da obra.
d) reside no fato de que, depois de aplicado, deve ser substituído por
outro melhor.
e) é mostrar mais suas próprias virtudes que as da obra focalizada.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. É exatamente o oposto a essa ideia que Todorov objetiva
transmitir: o valor do método da análise literária está em não
considerar a si como único e imutável, mas como passível de
influência de fatores alternantes.
b) Incorreta. Todorov busca transmitir a ideia de que uma obra
possibilita, em si, diferentes e incessantes interpretações, pois sempre
haverá um sujeito por trás do ato da leitura que carrega consigo sua
própria bagagem de conhecimentos.
c) Correta. A ideia de “instrumento” exposta na alternativa está
adequadamente relacionada à ideia de “meio” proposta por Todorov: o
método de análise deve servir como condutor de uma leitura, como
ferramenta para interpretações e nunca como objetivo único a que se
propõe a leitura.
d) Incorreta. Não se pode depreender tal interpretação do texto,
especialmente porque Todorov, no trecho utilizado, claramente
defende a ideia de complementação do método canônico de análise
literária com outros que estejam mais próximos do aluno. Não há
traçada, pois, uma hierarquia desses métodos.
e) Incorreta. De acordo com o texto, o foco de uma análise literária
será sempre a apreensão dos sentidos produzidos pelo autor da obra,
o que não deixa espaço para que o método utilizado para chegar a tal
interpretação seja garantido como protagonista de tal tarefa.
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QUESTÃO 20
Considerando que o pronome o, usado na sequência que o deve
conduzir, tem valor anafórico, isto é, faz referência a um termo já
enunciado no último parágrafo, identifique esse termo.
a) Ensino literário.
b) Professores de Letras.
c) Acordo.
d) Espírito.
e) Grande diálogo.
Resolução
Alternativa A
Para responder a essa pergunta é preciso que o aluno volte ao texto
para identificar o contexto em que se situa a sequência apresentada:

(Beginner’s Guide to Aviation Biofuels, May 2009. Adaptado.)

QUESTÃO 21
Duas das razões apontadas para o desenvolvimento de
biocombustíveis e sua utilização em aviões são
a) a eliminação das pegadas deixadas na história da indústria
aeronáutica e dos combustíveis derivados do petróleo.
b) a redução das taxas de emissão de carbono pelos aviões e do
efeito estufa sobre o nosso planeta.
c) a eliminação do efeito estufa e das pegadas deixadas na história
da indústria aeronáutica.
d) a redução de combustíveis derivados do petróleo e do custo das
viagens aéreas.
e) a redução do custo elevado das viagens aéreas e das taxas de
emissão de carbono pelos aviões.
Resolução
Alternativa B
Trecho do Texto:
“A indústria da aviação identifica o desenvolvimento de
biocombustíveis como uma das grandes maneiras pelas quais pode
reduzir as emissões de gases estufa. Biocombustíveis conferem à
aviação a capacidade de parcialmente, e talvez algum dia, totalmente,
substituir combustíveis de petróleo com carbono. Eles irão, com o
tempo, possibilitar que a indústria reduza suas pegadas de carbono
significantemente.”
a) Incorreta. A eliminação das pegadas deixadas na história da
indústria aeronáutica não especifica que as pegadas são de carbono,
tornando esta alternativa errada. Além disso, não se fala em
eliminação das pegadas, mas de redução das pegadas. Entretanto a
eliminação dos combustíveis derivados de petróleo esteja certa.
b) Correta. A redução das taxas de emissão de carbono pelos aviões
corresponde à “conferem à aviação a capacidade de parcialmente, e
talvez algum dia, totalmente, substituir combustíveis de petróleo com
carbono.”. A redução do efeito estufa sobre o nosso planeta é
mencionado no texto como “A indústria da aviação identifica o
desenvolvimento de biocombustíveis como uma das grandes maneiras
pelas quais pode reduzir suas emissões de gases estufa.”.
c) Incorreta. A eliminação do efeito estufa está errada, pois se fala em
redução e não em eliminação. A segunda parte da afirmação também
está errada, pois assim como na alternativa A, não se trata de eliminar
as pegadas deixadas pela história da indústria aeronáutica, mas das
pegadas de carbono deixadas. Ainda o texto não fala de eliminação
das pegadas, mas de redução das mesmas.
d) Incorreta. Embora a primeira parte da afirmação: “redução de
combustíveis derivados de petróleo”, esteja certa; a segunda parte não
está. O texto não diz em momento algum sobre o custo das viagens
aéreas.
e) Incorreta. O texto não diz em momento algum sobre o custo das
viagens aéreas, deixando a primeira parte da afirmação errada. A
segunda parte que fala da redução das taxas de emissão de carbono
pelos aviões está correta.

A oração entre vírgulas (“o qual não serviria [...] Letras”) se encontra
introduzida pelo pronome relativo o qual e nos serve como um indício
de que estamos lidando com uma Oração Subordinada Adjetiva
Explicativa. Dessa forma, temos uma oração encaixada que tem como
função complementar informações referentes a um termo da oração
anterior. Portanto:
a) Correta. Conforme demonstrado no esquema acima, é a Ensino
literário que o pronome se refere.
b) Incorreta. A sequência de palavras “Professores de Letras”
encontra-se dentro da sentença encaixada, o que inviabiliza a
possibilidade de retomada de algum elemento desta por parte do
pronome. Além disso, cabe observar a concordância de número, já
que “professores de letras” está no plural e o pronome está no
singular.
c) Incorreta. Note que na expressão “um acordo sobre o espírito que
o deve conduzir” é o espírito que conduz algo, ou seja, é ele o agente
desta ação. Assim, o termo “acordo” não pode ser o mesmo referente
que está subordinado à ação do termo espírito.
d) Incorreta. Seguindo o mesmo raciocínio da alternativa “C”, temos
que o pronome “o” não pode ser paciente e agente ao mesmo tempo,
uma vez que a ação não é reflexiva, ou seja, o termo “espírito” é
claramente diferente daquilo a que o pronome “o” se refere.
e) Incorreta. O pronome “o” é considerado com função anafórica,
como explicitado no enunciado, portanto, não pode se referir a um
termo que será expressado posteriormente no discurso.
TEXTO – Questões 21 a 25
INSTRUÇÃO: Leia o texto e analise o gráfico para responder às
questões de números 21 a 25.
Why use biofuels for aviation?
The aviation industry has seen huge growth since its
beginning. Today, more than two billion people enjoy the social and
economical benefits of flight each year. The ability to fly conveniently
and efficiently between nations has been a catalyst for the global
economy and has shrunk cultural barriers like no other transport
sector. But this progress comes at a cost.
In 2008, the commercial aviation industry produced 677
million tones of carbon dioxide (CO2). This is around 2% of the total
man-made CO2 emissions of more than 34 billion tones. While this
amount is smaller compared with other industry sectors, such as power
generation and ground transport, these industries have viable
alternative energy sources currently available. For example, the power
generation industry can look to wind, hydro, nuclear and solar
technologies to make electricity without producing much CO2. Cars and
buses can run on hybrid, flexible fuel engines or electricity.
_______________-powered trains can replace _______________
locomotives.
The aviation industry has identified the development of
biofuels as one of the major ways it can reduce its greenhouse gas
emissions. Biofuels provide aviation with the capability to partially, and
perhaps one day fully, replace carbon-intensive petroleum fuels. They
will, over time, enable the industry to reduce its carbon footprint
significantly.

QUESTÃO 22
Entre as opções indicadas no texto para que se reduzam as taxas de
emissão de carbono no setor energético estão
a) a energia eólica, as hidrelétricas e a energia solar.
b) o uso da água, do vento e a geração de eletricidade a partir do
CO2 .
c) a energia nuclear, a energia solar e o gás carbônico.
d) o uso da água, a energia nuclear e o gás carbônico.
e) a geração de eletricidade a partir do CO2 e as hidrelétricas.
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Resolução
Alternativa A
Trecho do Texto:
“Enquanto essa quantia é menor quando comparada com outros
setores da indústria, como geração de energia e transportes terrestres,
essas indústrias tem alternativas viáveis de fontes de energia
correntemente disponíveis. Por exemplo, a indústria de geração de
energia pode voltar-se para as tecnologias do vento, hídrica, nuclear e
solar para fazer eletricidade sem produzir muito CO2.”
a) Correta. No texto fala-se da indústria de geração de energia
podendo voltar-se para as tecnologias do vento, hídrica, nuclear e
solar para fazer eletricidade sem produzir muito CO2. Energia do vento
= energia eólica; hídrica = hidroelétricas; nuclear = energia atômica; e
a solar também é mencionada.
b) Incorreta. Apesar de estarem certos o uso da água e do vento, está
errada a geração de eletricidade a partir do CO2.
c) Incorreta. Apesar de estarem certas a energia nuclear e solar, está
errado o gás carbônico.
d) Incorreta. Apesar de estarem certos os usos da água e da energia
nuclear, o gás carbônico está errado.
e) Incorreta. Apesar de certas as hidroelétricas, a geração de
eletricidade a partir do CO2 está errado.

Resolução

Alternativa D

Trecho do Texto:
“(…) A habilidade de voar convenientemente e eficientemente entre as
nações tem sido um catalisador para a economia global e tem
diminuído as barreiras culturais como em nenhum outro setor de
transportes. MAS esse progresso vem com um custo.
“Em 2008, a indústria da aviação comercial produziu 677 milhões de
toneladas de dióxido de carbono (CO2).”
a) Incorreta. Os “benefícios do desenvolvimento da indústria
aeronáutica” está correto, mas “o alto custo do progresso” se refere
aos impactos ambientais e não a efeitos na economia global, tornando
a alternativa errada.
b) Incorreta. O texto diz que a “habilidade de voar convenientemente
e eficientemente entre as nações tem sido um catalisador para a
economia global e tem diminuído as barreiras culturais” e não que as
barreiras culturais foram estabelecidas pela economia global. O
desenvolvimento da indústria aeronáutica está incompleto, pois não
menciona que esse trouxe benefícios.
c) Incorreta. O texto diz que “a habilidade de voar convenientemente
e eficientemente entre as nações tem sido um catalisador para a
economia global e tem diminuído as barreiras culturais” e não que as
barreiras culturais foram estabelecidas pela economia global. O alto
custo do desenvolvimento da aviação no mundo poderia estar certo se
nos referirmos aos custos ambientais e não financeiros.
d) Correta. O desenvolvimento da aviação e seus benefícios para a
sociedade podem ser inferidos a partir do trecho: “catalisador para a
economia global e tem diminuído das barreiras culturais”; enquanto
que uma consequência negativa do crescimento do setor aéreo pode
ser entendida pelo custo mencionado no parágrafo que segue e que
se inicia por “Em 2008, a indústria da aviação comercial produziu 677
milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2).”, que se refere aos
impactos ambientais. A partícula BUT = MAS marca o contraste entre
essas duas cláusulas.
e) Incorreta. O estabelecimento de barreiras culturais não é apontado
como um custo do desenvolvimento da indústria aeronáutica, muito
pelo contrário, o texto diz que esse desenvolvimento diminuiu tais
barreiras.

QUESTÃO 23
De acordo com o texto, os setores que ocasionam as menores taxas
de emissão de CO2 no mundo são
a) as formas de transporte que excluem os aviões, indústrias variadas
e de aquecimento.
b) os processos industriais diversos, o transporte rodoviário e as
indústrias de cimento.
c) os processos industriais diversos, de aquecimento e as substâncias
químicas.
d) o transporte rodoviário e outras formas de transporte, menos os
aviões.
e) as indústrias variadas, o transporte aéreo e outras formas de
transporte.
Resolução
Alternativa E
Essa questão deve ser resolvida utilizando-se a figura que está logo
abaixo do texto. Temos nessa figura as porcentagens de emissão de
CO2 no mundo dividida por indústrias.
Conforme o gráfico, as que menos emitem, com 2% de emissão, são
as de “outros meios de transporte”, “aéreas” e “outras indústrias”.
a) Incorreta. “as formas de transporte que excluem o avião” está
errada, pois teria que excluir o transporte rodoviário. “Indústrias
variadas” está correto, mas está errada a “indústria de aquecimento”,
pois essa corresponde à 12% dentro de “outras eletricidades e calor”
ou a 20% dentro de “iluminação e aquecimento de edifícios”.
b) Incorreta. “Processos industriais diversos” correspondem a 3%,
“indústrias de cimento” à 5% e “transportes rodoviários” 13% sendo
todos maiores que 2%.
c) Incorreta. “processos industriais diversos” correspondem a 3%,
maior que 2% e, portanto errado. Também está errada a “indústria de
aquecimento”, pois essa corresponde a 12% dentro de “outras
eletricidades e calor” ou a 20% dentro de “iluminação e aquecimento
de edifícios”. As “indústrias químicas” correspondem a 6%, maior do
que 2% e também errada.
d) Incorreta. “transportes rodoviários” correspondem a 13% que,
sendo maior que 2%, torna a alternativa errada. As formas de
transporte que excluem o avião está errada, pois teria que excluir o
transporte rodoviário, estando também errado.
e) Correta. Conforme o gráfico as indústrias que menos emitem, com
2% de emissão, são as de “outros meios de transporte”, “aéreas” e
“outras indústrias”.

QUESTÃO 25
Quais palavras completam corretamente os dois espaços no segundo
parágrafo do texto?
a) Carbon e electric.
b) Diesel e wind.
c) Electric e diesel.
d) Petroleum e diesel.
e) Carbon e wind.
Resolução
Alternativa C
“Cars and buses can run on hybrid, flexible fuel engines or electricity.
ELECTRIC -powered trains can replace DIESEL locomotives.”
Em uma tradução livre, podemos escrever: “Carros e ônibus podem
funcionar com motores híbridos e flexíveis quanto ao combustível ou
eletricidade.
“Trens ELÉTRICOS podem substituir locomotivas à DIESEL.”
Dado que o texto inteiro é sobre a redução de carbono (CO2) não faria
nenhum sentido dizer que trens à carbono podem substituir
locomotivas elétricas (alternativa A) ou à vento (alternativa E).
Dado que temos CO2 emitido na queima do Diesel a alternativa B
também está errada, também porque não faria sentido trens a diesel
substituírem trens à vento, se é que esses últimos sequer existem.
A alternativa D está errada, pois tanto no petróleo como no diesel
temos a emissão de CO2 e não faria, nesse contexto, nenhum sentido
em se propor a substituição de um pelo outro.
TEXTO – Questões 26 a 30
INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões de números 26
a 30.

QUESTÃO 24
A partícula but, na última oração do primeiro parágrafo, estabelece um
contraste entre

Sustainable flight
TAM was the first airline in South America to carry out an
experimental flight using biofuel on November 22, 2010. Produced
from the oil of 100% domestic nettlespurge, known in Portuguese as
pinhão-manso, it reduces carbon emissions by between 65% and 80%
compared with petroleum-derived kerosene, according to research.
Besides, the plant does not threatens the food chain, as it is not edible
for humans nor animals. “Compared with other biofuels, the fuel from
this plant is very promising for the Brazilian scenario,” says Paulus
Figueiredo, TAM’s fuel manager. The next step in the project is to
implement a farming unit, in reduced scale, at TAM’s Technological
Center in São Carlos (SP), exclusively to conduct studies and make
better cultivation techniques viable. “The objective is to carry out

a) os benefícios do desenvolvimento da indústria aeronáutica e o alto
custo do progresso, que afeta a economia global.
b) as barreiras culturais estabelecidas pela economia global e o
desenvolvimento da indústria aeronáutica.
c) as barreiras culturais estabelecidas pela economia global e o alto
custo do desenvolvimento da aviação no mundo.
d) o desenvolvimento da aviação e seus benefícios para a sociedade,
e uma consequência negativa do crescimento do setor aéreo.
e) o desenvolvimento da indústria aeronáutica e o seu alto custo,
como o estabelecimento de barreiras culturais.
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Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. Pois a ANAC e a EASA não participaram do patrocínio
do voo experimental, mas sim da aprovação dele. “The trip was
authorized by (...) (ANAC) and by (…) (EASA).”
b) Correta. Pois o voo experimental contou com a parceria de
empresas europeias e americanas. “The experimental flight was a joint
effort between TAM, Airbus, CFM International (joint venture between
U.S.’s GE and the French safran Group) and Air BP.”
c) Incorreta. O texto se refere a um voo experimental com autorização
da ANAC. “The trip was authorized by ANAC…” não fazendo qualquer
referência à não autorização de viagens aéreas com uso de
biocombustível no Brasil.
d) Incorreta. A alternativa afirma que a TAM necessita de parcerias
para utilizar o biocombustível. Isto extrapola o que é afirmado no texto,
o qual diz que houve um esforço conjunto, mas não necessariamente
por necessidade (pode ser, por exemplo, por conveniência). Além
disso, a GE é uma empresa norte-americana e não europeia.
e) Incorreta. Para utilizar o biocombustível a TAM precisou da
autorização da ANAC e da EASA (a alternativa afirma um órgão
brasileiro ou um órgão estrangeiro), mas não da Airbus, que foi um
dos patrocinadores do projeto.

studies concerning technical and economic viability to build a biofuel
Brazilian platform based on nettlespurge,” explains TAM’s CEO,
Líbano Barroso. The experimental flight was a joint effort between
TAM, Airbus, CFM International (joint venture between U.S.’s GE and
the French Safran Group) and Air BP. The trip was authorized by
Brazil’s National Civil Aviation Agency (ANAC) and by the European
Aviation Safety Agency (EASA).
(TAM News, January 2011. Adaptado.)

QUESTÃO 26
A utilização do pinhão-manso em biocombustíveis é vantajosa porque
a) somente animais podem se alimentar de pinhão-manso.
b) o pinhão-manso é abundante no território brasileiro.
c) o sucesso dos biocombustíveis no Brasil está garantido.
d) somente seres humanos gostam de comer pinhão-manso.
e) essa tecnologia não interfere na cadeia alimentar.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Na frase: “…as it is not edible for humans nor animals”
fica claro que o pinhão-manso não é comestível (edible) nem por
humanos nem por animais.
b) Incorreta. O texto não diz nada sobre a abundância do pinhãomanso, pelo contrário, ele afirma que o próximo passo no projeto (de
utilização do pinhão-manso como biocombustível) seria implementar
uma fazenda para produzí-lo em pequena escala. (The next step in the
project is to implement a farming unit, in reduced scale…)
c) Incorreta. Pois o sucesso do biocombustível não está garantido
uma vez que estudos sobre a viabilidade técnica e econômica do
mesmo ainda precisam ser conduzidos. (The objective is to carry out
studies concerning technical and economic viability to build a biofuel
Brazilian platform based on nettlespurge.)
d) Incorreta. Pois o pinhão-manso não é comestível aos humanos
(vide item a).
e) Correta. Esta tecnologia não interfere na cadeia alimentar uma vez
que ela não é comestível nem aos animais nem aos humanos (vide
item a novamente).

QUESTÃO 29
A que se refere o pronome it, na oração it reduces carbon emissions
by between 65% and 80% ?
a) Ao combustível de origem vegetal.
b) Ao pinhão-manso.
c) Ao voo experimental da TAM.
d) À emissão de carbono.
e) Ao querosene derivado do petróleo.
Resolução
Alternativa A
O pronome it se refere ao combustível de origem vegetal, ou
biocombustível, como vemos neste trecho: “TAM was the first airline in
South America to carry out an experimental flight using biofuel on
November 22, 2010. Produced from the oil of 100% domestic
nettlespurge, known in Portuguese as pinhão-manso, it reduces
carbon emissions...” Traduzindo temos: A TAM foi a primeira
companhia aérea da América do Sul a conduzir um voo experimental
usando biocombustível em 22 de novembro de 2010. Produzido do
óleo do 100% doméstico pinhão-manso [conhecido em português
como pinhão-manso], ele [o biocombustível] reduz a emissão de
carbono(…), assim a alternativa correta é a A.
A alternativa B está incorreta, pois o pronome it não se refere ao
pinhão-manso e sim ao biocombustível produzido a partir deste.
A alternativa C está incorreta, uma vez que o pronome it nada tem a
ver com o voo experimental, o qual é mencionado apenas no final do
texto.
A partir das explicações acima fica claro também que o pronome não
poderia se referir às emissões de carbono ou ao querosene derivado
do petróleo, dado que o termo referido já foi identificado como o
biocombustível, eliminando assim as alternativas D e E.

QUESTÃO 27
De acordo com o texto,
a) a TAM pretende realizar estudos sobre o pinhão-manso em larga
escala, em uma unidade agrícola em São Carlos.
b) pretende-se realizar estudos, com patrocínio estrangeiro, sobre a
versatilidade da tecnologia do uso do pinhão-manso em
biocombustíveis.
c) pretende-se desenvolver uma plataforma brasileira sobre o uso do
pinhão-manso na produção de biocombustíveis para a aviação.
d) a TAM realizará estudos sobre uma tecnologia para viabilizar
carregamentos de pinhão-manso no Brasil.
e) a TAM pretende implementar o uso de biocombustível e reduzir
estudos sobre técnicas agrícolas na região de São Carlos.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Pois os estudos sobre o pinhão-manso a serem
realizados em uma unidade agrícola em São Carlos não é em larga
escala e sim em escala reduzida. (“(…) in reduced scale (…)”)
b) Incorreta. O patrocínio estrangeiro mencionado no texto foi para o
vôo experimental e não para os estudos sobre o pinhão-manso.
c) Correta, descrita neste trecho: “The objective is to carry out studies
concerning technical and economic viability to build a biofuel Brazilian
platform based on nettlespurge.”.
d) Incorreta. A TAM realizará estudos sobre a viabilidade técnica e
econômica de se construir uma plataforma Brasileira de
biocombustível baseado em pinhão-manso e não sobre a viabilidade
de carregamento do pinhão-manso no Brasil.
e) Incorreta, pois a TAM pretende implementar uma fazenda, em
escala reduzida, na região de São Carlos e não reduzir os estudos
sobre técnicas agrícolas na mesma região.

QUESTÃO 30
As expressões carry out, edible, promising, step e joint effort no texto
significam, respectivamente,
a) carregar, comestível, prominente, etapa e esforço conjunto.
b) carregar, saudável, promissor, parada e efeito conjunto.
c) carregar, saudável, prominente, parada e esforço conjunto.
d) realizar, comestível, promissor, etapa e esforço conjunto.
e) realizar, saudável, prominente, passo e efeito conjunto.
Resolução
Alternativa D
• Carry out significa realizar ou conduzir um experimento; não sendo
adequada a tradução como carregar (to carry);
• promising significa promissor, não podendo ser traduzida como
proeminente (prominent). Além disso, as alternativas apresentam a
palavra prominente (inexistente em português) em lugar de
proeminente;
• edible significa comestível, sendo equivocada a tradução como
saudável (healthy);
• step, em português, é passo ou etapa, e não parada (stop);
• joint effort significa esforço conjunto.
Assim sendo, a alternativa correta é a D.

QUESTÃO 28
Assinale a alternativa correta.
a) O voo experimental da TAM foi realizado com patrocínio da ANAC e
da EASA, um órgão europeu.
b) O voo experimental foi realizado pela TAM, em parceria com
empresas europeias e norte-americanas.
c) As viagens aéreas com a utilização de biocombustível ainda não
foram autorizadas pela ANAC, no Brasil.
d) Para utilizar biocombustível, a TAM necessita de parcerias com
empresas europeias, entre as quais a Airbus e a GE.
e) Para utilizar biocombustível, a TAM precisa de autorização de um
órgão brasileiro ou estrangeiro, e da Airbus.
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Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Na história da Idade Média não há obrigatoriamente
uma relação de aliança entre cavaleiros e comerciantes, uma vez que,
representantes da nobreza, aqueles não viam a burguesia e as
atividades comerciais em si como dignas de seu envolvimento.
b) Incorreta. O fim último da cavalaria medieval era a guerra. Embora
a moral cristã tenha se aproximado e envolvido cada vez mais os
cavaleiros, principalmente a partir de fins do século XI, o caráter bélico
e os exercícios militares eram ainda a essência da formação desses
guerreiros e muitas vezes iam contra os princípios católicos do
período. Tal realidade pode ser comprovada, por exemplo, pelas
várias tentativas da Igreja em impedir as contendas entre cavaleiros,
como, por exemplo, a Paz de Deus, a Trégua de Deus e as proibições
a torneios.
c) Incorreta. A alternativa está correta quanto ao conteúdo, mas não
condiz com o foco do texto que, por sua vez, não cita o papel dos
torneios na formação dos cavaleiros, por isso esta alternativa não
pode ser considerada.
d) Incorreta. O texto de Marc Bloch mostra claramente o aspecto de
coletividade do meio cavaleiresco. Através de termos como “espírito
de corpo” e “lei moral do grupo” é nítida a ideia de agrupamento dos
cavaleiros em detrimento do individualismo proposto pela alternativa.
e) Correta. Vários fatores conhecidos, além do texto citado,
comprovam a veracidade desta alternativa. De uma simples cerimônia
laica de entrega de armas aos futuros cavaleiros, finalizada com festas
e torneios, a investidura e posteriormente “sagração” dos cavaleiros
tornou-se cada vez mais íntima da esfera religiosa, como tentativa da
Igreja medieval de impedir que os guerreiros se voltassem contra ela,
além de garantir a difusão de seus valores, tendo no cavaleiro um
poderoso exemplo de todas as virtudes cristãs como honra,
honestidade, coragem, temor a Deus e defesa de camponeses,
mulheres, idosos e crianças – os denominados inermes. Portanto,
mesmo que não seguissem a risca os ideais cristãos, a própria forma
da cerimônia religiosa da sagração fazia da cavalaria uma
representação, ao menos teórica, dos valores morais da Igreja
Medieval.

QUESTÃO 31
Aedo e adivinho têm em comum um mesmo dom de “vidência”,
privilégio que tiveram de pagar pelo preço dos seus olhos. Cegos para
a luz, eles veem o invisível. O deus que os inspira mostra-lhes, em
uma espécie de revelação, as realidades que escapam ao olhar
humano. Sua visão particular age sobre as partes do tempo
inacessíveis às criaturas mortais: o que aconteceu outrora, o que
ainda não é.
(Jean-Pierre Vernant. Mito e pensamento entre os gregos, 1990.
Adaptado.)
O texto refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre outros
aspectos,
a) o papel exercido pelos poetas, responsáveis pela transmissão oral
das tradições, dos mitos e da memória.
b) a prática da feitiçaria, estimulada especialmente nos períodos de
seca ou de infertilidade da terra.
c) o caráter monoteísta da sociedade, que impedia a difusão dos
cultos aos deuses da tradição clássica.
d) a forma como a história era escrita e lida entre os povos da
península balcânica.
e) o esforço de diferenciar as cidades-estados e reforçar o isolamento
e a autonomia em que viviam.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Na sociedade grega antiga os aedos, poetas que
cantavam a tradição e a cultura, eram os principais responsáveis pela
manutenção e difusão da mitologia e da história dos gregos, fato que
prova o caráter de cultura oral da propagação do conhecimento.
Movidos pela inspiração, tida como dom sobre-humano dado pelos
deuses, eram assemelhados aos videntes e sacerdotes que, nos
oráculos, detinham o mesmo poder.
b) Incorreta. O termo “feitiçaria” é normalmente utilizado a partir de
uma ótica cristã para denominar rituais que não sejam cristãos.
Podemos citar como bons exemplos de práticas sagradas não cristãs
historicamente caracterizadas como “feitiçaria” os rituais chamados de
pagãos na Idade Média ou os das sociedades indígenas do Novo
Mundo na Idade Moderna, mas não as da sociedade da qual trata a
questão, muito anterior ao cristianismo. Para além disso, ainda que
existissem rituais para garantir a fertilidade da terra ou o clima
favorável ao cultivo no mundo grego antigo, o texto não vai neste
sentido, tratando principalmente da transmissão oral das tradições e
da cultura grega e da prática dos oráculos.
c) Incorreta. A alusão a “um deus”, feita pelo autor do texto, não
significa monoteísmo, mas apenas a inspiração proveniente de Apolo,
deus responsável pelos dons poéticos e musicais mais sérios e
reflexivos e de Baco, mais extrovertido e satírico nas mesmas artes.
Logo, revela um ou dois deuses, dentre os vários existentes na
mitologia grega.
d) Incorreta. Como já explicado aqui, os aedos difundiam a mitologia
e história dos gregos de forma oral.
e) Incorreta. Não há também, por parte do autor, qualquer menção à
autonomia das cidades-estados gregas, embora isso constitua uma
realidade política daquele povo. Entretanto, a independência política
não significa isolamento já que muitas delas mantinham relações
diplomáticas e comerciais.

QUESTÃO 33
Os centros artísticos, na verdade, poderiam ser definidos como
lugares caracterizados pela presença de um número razoável de
artistas e de grupos significativos de consumidores, que por
motivações variadas — glorificação familiar ou individual, desejo de
hegemonia ou ânsia de salvação eterna — estão dispostos a investir
em obras de arte uma parte das suas riquezas. Este último ponto
implica, evidentemente, que o centro seja um lugar ao qual afluem
quantidades consideráveis de recursos eventualmente destinados à
produção artística. Além disso, poderá ser dotado de instituições de
tutela, formação e promoção de artistas, bem como de distribuição das
obras. Por fim, terá um público muito mais vasto que o dos
consumidores propriamente ditos: um público não homogêneo,
certamente (...).
(Carlo Ginzburg. A micro-história e outros ensaios, 1991.)

Os “centros artísticos” descritos no texto podem ser identificados
a) nos mosteiros medievais, onde se valorizava especialmente a arte
sacra.
b) nas cidades modernas, onde floresceu o Renascimento cultural.
c) nos centros urbanos romanos, onde predominava a escultura
gótica.
d) nas cidades-estados gregas, onde o estilo dórico era hegemônico.
e) nos castelos senhoriais, onde prevalecia a arquitetura românica.
Resolução
Alternativa B
O excerto de Ginzburg traz à baila um cenário de centro cultural
intenso e que apresenta uma boa parcela de preocupação com a
produção artística, bem como com seu consumo.
No contexto do renascimento comercial, a burguesia, apesar de ter
uma ascensão econômica ligada ao comércio, mantinha-se
marginalizada socialmente, já que como resquícios medievais eram
ainda mantidos no topo da sociedade nobres e membros do alto clero.
Sendo assim, a prática do mecenato (patrocinar a arte) era uma forma
dos burgueses buscarem projeção social, ao mesmo tempo em que a
arte e os artistas foram favorecidos por esses investimentos e
passaram a buscar cada vez mais esses centros urbanos.
Nos mosteiros medievais, a arte era resultado de uma forma
específica de adoração a Deus, ou seja, a cópia de textos cristãos ou
de autores da Antiguidade que pudessem de alguma forma contribuir
com a moral pregada pela Igreja, adornados pelas iluminuras. Assim,
não podemos considerar que houvesse um investimento econômico

QUESTÃO 32
(...) o elemento religioso não limitou os seus efeitos ao
fortalecimento, no mundo da cavalaria, do espírito de corpo; exerceu
também uma ação poderosa sobre a lei moral do grupo. Antes de o
futuro cavaleiro receber a sua espada, no altar, era-lhe exigido um
juramento, que especificava as suas obrigações.
(Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987.)

O texto mostra que os cavaleiros medievais, entre outros aspectos de
sua formação e conduta,
a) mantinham-se fieis aos comerciantes das cidades, a quem deviam
proteger e defender na vida cotidiana e em caso de guerra.
b) privilegiavam, na sua formação, os aspectos religiosos, em
detrimento da preparação e dos exercícios militares.
c) valorizavam os torneios, pois neles mostravam seus talentos e sua
força, ganhando prestígio e poder no mundo medieval.
d) agiam apenas de forma individual, realizando constantes disputas e
combates entre si.
e) definiam-se como uma ordem particular dentro da rígida estrutura
feudal, mas mantinham vínculos profundos com a Igreja.
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específico nessa atividade, muito menos qualquer relação de consumo
artístico, realidade que torna errada a alternativa “A”. A mesma
situação se apresenta nos feudos medievais, posto que em meio às
preocupações de defesa e produção de subsistência, não havia um
espaço significativo para a arte na forma apresentada pelo texto,
mesmo sendo a arte românica observada na Idade Média, tal como
apresentado na alternativa “E”.
Nas cidades-estados gregas, de acordo com cada região e o período
considerado, existiram e conviveram vários estilos artísticos, e não
somente o dórico, dada a formação do povo grego e sua distribuição
ao longo da formação da Hélade, o que desautoriza a alternativa “D”.
Na alternativa “C” o problema se deve à incongruência entre o período
histórico (Antiguidade Romana) e o estilo artístico citado (gótico) que é
posterior e pertence à Idade Média.

Europa ou nas colônias americanas, a partir da constatação da
heterogeneidade do continente africano e dos povos que lá viviam.
d) afirma que a presença europeia na África e na América provocou
profundas mudanças nas relações entre os povos nativos desses
continentes e permitiu maior integração e colaboração interna.
e) considera que os únicos responsáveis pela escravização de
africanos foram os próprios africanos, que aproveitaram as disputas
tribais para obter ganhos financeiros.
Resolução
Alternativa C
Apesar de, atualmente, ser usual o termo “africano” para nos
referirmos ao conjunto dos indivíduos que tem sua origem naquele
continente, a história nos mostra que a homogeneidade não se aplica
a totalidade das sociedades que ali habitavam. Pelo contrário, a
diferença cultural entre os reinos era tamanha que eles próprios não
se reconheciam como um só povo.
Por isso, não surpreende a existência da escravidão no continente
africano antes da chegada dos europeus no século XV. Ela tem
origem no conflito entre diferentes povos que habitavam o continente,
sendo que os capturados nessas guerras eram escravizados e usados
como ferramenta de trabalho pelos seus senhores. Portanto, não há
relação dessa instituição com a cor da pele do indivíduo.
Com a chegada dos europeus, a escravidão ganha uma característica
mercantil e transatlântica, já que alguns líderes de povos naquele
continente passam a comercializar os escravos para que eles
abasteçam de mão de obra as áreas dos impérios coloniais europeus.
O caráter comercial que a escravidão recebeu na África, a partir da
chegada dos europeus, serviu como estímulo para acentuá-la, já que
muitos africanos passaram a encará-la como uma forma de
enriquecimento pessoal, ao ponto que, em alguns casos, na carência
de escravos para fornecer aos europeus, alguns líderes de povos
africanos capturavam indivíduos entre os seus para que pudessem
vendê-los. Pelas mesmas razões, é possível falar na existência de
uma postura europeia de incentivo aos conflitos entre as sociedades
africanas, inclusive através do fornecimento de armas e munição.

QUESTÃO 34
A Revolução Puritana (1640) e a Revolução Gloriosa (1688)
transformaram a Inglaterra do século XVII. Sobre o conjunto de suas
realizações, pode-se dizer que
a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio
marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte redução da
produção e exportação de manufaturados.
b) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais dos
cavadores e dos niveladores, que defendiam o fim da monarquia e dos
privilégios dos nobres.
c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as disputas
políticas e sociais, desembocaram na retomada do poder pelos
católicos e em perseguições contra protestantes.
d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se
submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar as
decisões tomadas pelo Parlamento.
e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos seguintes,
abalaram França, Portugal e as colônias na América, provocando a
ascensão política do proletariado industrial.
Resolução
Alternativa D
As revoluções Inglesas do século XVII representam o declínio do
absolutismo monárquico. Oliver Cromwell, líder da Câmara dos
Comuns, representava os interesses da burguesia, do parlamento,
enquanto força política, e dos puritanos (calvinistas ingleses)
perseguidos pelos anglicanos (seguidores da religião oficial da
Inglaterra) revelando o tom religioso integrado aos confrontos.
a) Incorreta. Alguns anos após a vitória da revolução Puritana de
1640 é instituído o Ato de Navegação (1651) que, a partir de normas
comerciais específicas, transformava a Inglaterra em potência
marítima comercial, completando a hegemonia marítima inglesa, que
no aspecto militar, já havia sido garantida por Elizabeth I, após
derrotar a Invencível Armada espanhola.
b) Incorreta. Aproveitando-se da situação mencionada, grupos sociais
desfavorecidos, como os levellers (niveladores) e os diggers
(cavadores), provenientes dos setores inferiores do New Model Army e
inconformados com sua condição social, iniciaram ações públicas de
enfrentamento à política parlamentar que continuava não
contemplando as necessidades da população mais pobre. Como
resultado, foram rechaçados pelo governo de Cromwell e seus
objetivos, frustrados.
c) Incorreta. Após todo o processo revolucionário entre 1640 e 1688,
se consolidou na Inglaterra a monarquia parlamentar, onde o rei
aceitava, a partir de Guilherme de Orange, respeitar os limites da
legislação votada pelo parlamento. A religião predominante foi o
Anglicanismo, que caracteriza a religião oficial da Inglaterra até hoje.
d) Correta. Como explicado no item c, o rei aceitava respeitar os
limites da legislação votada pelo parlamento.
e) Incorreta. Séculos depois, outros movimentos sociais ocorreram
em vários países da Europa, principalmente no século XIX, em parte,
inscritos no contexto da “Primavera dos Povos”, mas nunca grupos
das classes baixas como operários e camponeses conseguiram tomar
o poder em caráter permanente.

QUESTÃO 36
Ao caracterizar a “integração econômica do Atlântico”, o texto
a) destaca os diferentes papéis representados por africanos, europeus e
americanos na constituição de um novo espaço de produção e circulação
de mercadorias.
b) reconhece que europeus, africanos e americanos se beneficiaram
igualmente das relações comerciais estabelecidas através do Oceano
Atlântico.
c) afirma que a globalização econômica se iniciou com a colonização da
América e não contou, na sua origem, com o predomínio claro de qualquer
das partes envolvidas.
d) sustenta que a escravidão africana nas colônias européias da América
não exerceu papel fundamental na integração do continente americano
com a economia que se desenvolveu no Oceano Atlântico.
e) ressalta o fato de a América ter se tornado a principal fornecedora de
matérias-primas para a Europa e de que alguns desses produtos eram
usados na troca por escravos africanos.

Resolução
Alternativa A
Ao final, o fragmento de texto enfatiza a integração comercial entre
continentes proporcionada pelas conquistas marítimas.
Apesar de ainda não envolver todos os continentes, muitos autores
apresentam esse processo como primórdios do processo de
globalização, já que marcou o início de atividades econômicas
interdependentes, sendo essencial destacar o papel de cada um dos
continentes nesse processo.
Tendo por base a política mercantilista, que visava o enriquecimento
dos seus estados nacionais, os europeus comandaram a instalação de
um sistema comercial de proporções ainda não vistas e que lhes
proporcionou a chamada acumulação primitiva de capitais em grande
escala.
A implantação de colônias agrícolas em áreas tropicais da América
garantia o comércio de mercadorias raras e cobiçadas no mercado
europeu. Entretanto, as colônias careciam de grande quantidade de
mão de obra. É nesse ponto que se encaixa o tráfico de escravos no
Atlântico, pois, além de garantir altos lucros aos comerciantes ligados
às metrópoles europeias, supria a necessidade de trabalhadores
dessas áreas.
Notamos, assim, que, apesar de enriquecer alguns senhores locais na
América e na África, os europeus foram os grandes engenheiros
dessas linhas comerciais, portanto, os mais favorecidos. Os lucros se
realizavam em todas as pontas do comércio: africanos trazidos e
comercializados como escravos na América, matéria-prima e produtos
tropicais americanos vendidos na Europa e na África.

QUESTÃO 35
Ao caracterizar a escravidão na África e a venda de escravos por
africanos para europeus nos séculos XVI a XIX, o texto
a) reconhece que a escravidão era uma instituição presente em todo o
planeta e que a diferenciação entre homens livres e homens escravos
era definida pelas características raciais dos indivíduos.
b) critica a interferência europeia nas disputas internas do continente
africano e demonstra a rejeição do comércio escravagista pelos
líderes dos reinos e aldeias então existentes na África.
c) diferencia a escravidão que havia na África da que existia na
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b) Correta. Dado o interesse pela manutenção do poder local, os
caudilhos, de fato, entravam em atrito defendendo uma maior
autonomia em relação ao poder central dentro de cada país formado
após as independências. O unitarismo apoiava o poder centralizado,
enquanto o federalismo lutava por maior autonomia local.
c) Incorreta. Pensadores liberais tiveram um papel importante na
base ideológica que fomentou as lutas pelas independências na
América, mas não estão associados aos caudilhos que são líderes
políticos e militares interessados mais em seu poder local do que no
caráter ideológico dos processos de emancipação.
d) Incorreta. Os caudilhos não defendiam a unificação do continente,
principalmente por conta do caráter localista de seu poder.
e) Incorreta. As preocupações em relação à interferência brasileira na
região do Prata são posteriores às questões relativas ao caudilhismo
e, portanto, não estão relacionadas.

QUESTÃO 37
A tabela contém dados extraídos de A formação do capitalismo
dependente no Brasil, 1977, de Ladislau Dowbor, que se referem ao
preço médio de um escravo (sexo masculino) no Vale do Paraíba.

Indique a alternativa, que pode ser confirmada pelos dados
apresentados na tabela.
a) A comercialização interna de escravos permitiu que os preços se
mantivessem altos na primeira metade do século XIX.
b) A Lei do Ventre Livre, de 1871, foi a principal responsável pela
diminuição no número de escravos e pela redução dos preços.
c) A grande imigração, a partir de 1870, aumentou o uso de mão de
obra escrava e provocou redução nos preços.
d) A proibição do tráfico de escravos, em 1850, provocou sensível
aumento nos preços, pois limitou drasticamente o ingresso de
africanos.
e) A aplicação da tarifa Alves Branco, em 1844, aumentou os impostos
de importação, dificultou o tráfico de escravos e provocou elevação
nos preços.
Resolução
Alternativa D
Pressões internacionais, movimento abolicionista interno e a
resistência negra foram alguns dos fatores que levaram o governo
brasileiro a dar início ao processo abolicionista.
Apesar da lei que proibia o tráfico entre África e Brasil ser datada
de 1831 (lei Barbacena)*, o tráfico efetivamente só foi suprimido com
a Lei Eusébio de Queirós, em 1850, que regulamentou a decisão
anterior e impôs regras mais severas ao seu descumprimento.
A promulgação de tal medida gerou consequências na economia
brasileira, pois essa era dependente da mão de obra escrava.
Uma delas foi a intensificação do tráfico interno, principalmente de
escravos que deixavam o Nordeste (economia que se encontrava em
decadência naquele período) e eram comercializados no Sudeste,
onde as fazendas de café se expandiam em ritmo acelerado.
O Brasil tinha duas fontes de escravos, o tráfico e os escravos que
aqui nasciam. Tendo em vista que o tráfico era a principal fonte e essa
se esgotou, a diminuição brusca da oferta levou a outra consequência:
uma elevação acentuada e imediata do preço. A Lei do Ventre Livre,
de 1871, que libertava os filhos de escravos que nascessem no Brasil
a partir da sua publicação (mediante algumas regras) fez cessar a
segunda fonte, o que apenas agravou o problema. Não podemos nem
dizer, no entanto, que esta lei foi responsável por um agravamento
acentuado da questão da escassez de mão de obra escrava, pois o
senhor da mãe escrava tinha a opção de libertar o filho escravo
“beneficiado” pela lei apenas quando ele chegasse à idade de 21
anos, tendo como ônus apenas não receber uma indenização do
Estado, o que era concedido quando a libertação ocorria aos 8 anos.

QUESTÃO 39
Com pouco dinheiro, mas fora do eixo revolucionário do mundo,
ignorando o Manifesto Comunista e não querendo ser burguês, passei
naturalmente a ser boêmio. (...) Continuei na burguesia, de que mais
que aliado, fui índice cretino, sentimental e poético. (...) A valorização
do café foi uma operação imperialista. A poesia Pau Brasil também.
Isso tinha que ruir com as cornetas da crise. Como ruiu quase toda a
literatura brasileira “de vanguarda”, provinciana e suspeita, quando
não extremamente esgotada e reacionária.
(Oswald de Andrade. Prefácio a Serafim Ponte Grande, 1933.)

O texto de Oswald de Andrade
a) expõe o anseio do autor de que a literatura e as demais formas
artísticas fossem controladas pelo Estado e escapassem, assim, da
tutela da classe social hegemônica.
b) revela algumas das principais características do movimento
modernista de 1922, como a busca da identidade nacional e a adesão
a projetos político-partidários de direita.
c) indica o afastamento gradual dos participantes da Semana de Arte
Moderna em relação aos componentes ideológicos de esquerda que
caracterizaram o movimento.
d) explicita a preocupação dos setores políticos e sociais dominantes
frente à crise econômica provocada pela alta do preço do café e sua
tentativa de regulamentar o setor.
e) demonstra a defesa, pelo autor, da politização da produção literária
e o abandono de parte dos princípios estéticos que guiaram sua obra
na década anterior.
Resolução
Alternativa E
O texto em questão é uma leitura posterior crítica de Oswald de
Andrade sobre um momento mais inicial de sua obra e a literatura
modernista que floresce na década de 1920. O autor critica sua
própria adesão aos valores burgueses os quais considera que devem
ser combatidos, chegando a denominar de “operação imperialista” um
importante momento de sua trajetória e da arte do movimento
modernista de 1922, a poesia Pau Brasil, em que se esforçava por
tornar a arte brasileira um produto de exportação, que não devesse
nada à arte das vanguardas europeias. No trecho selecionado pela
questão, Oswald defende a necessidade do posicionamento político
revolucionário e anti-burguês (portanto de esquerda) na literatura para
que ela seja realmente de vanguarda, diferentemente do que os
modernistas faziam em 1922, o que impossibilita que as alternativas C
e D estejam corretas. A alternativa A está incorreta porque em
nenhum momento o autor fala de controle do Estado sobre a produção
artística. A alternativa B está incorreta porque o texto revela um
projeto político de esquerda posterior de Oswald de Andrade, e não do
movimento de 1922, que também não pode ser caracterizado de forma
geral pela adesão a projetos políticos de direita.

* a frase em negrito evidencia uma imprecisão da alternativa correta,
que não chega, no entanto, a comprometer a questão.
QUESTÃO 38
O caudilhismo é um fenômeno político hispano-americano do século
XIX, que se associa
a) à resistência contra o intervencionismo norte-americano, sobretudo
nas áreas do Caribe e América Central.
b) às guerras civis entre unitários e federalistas durante o processo de
formação dos Estados nacionais.
c) aos pensadores liberais que lutaram pela emancipação política e
econômica do continente.
d) às lideranças militares que atuaram nas guerras de independência
e defenderam a unificação do continente.
e) ao temor, manifesto sobretudo na região do Prata, de que o Império
brasileiro avançasse militarmente para o sul.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. O intervencionismo norte-americano é uma realidade que
se impõe aos países da América Central e do Sul ainda durante os
processos de independência por conta da Doutrina Monroe, e que
muitas vezes foi aceito, assim como a ajuda da Inglaterra, como forma
de acelerar e garantir a vitória contra a Espanha.

QUESTÃO 40
A Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no
interior do Brasil entre 1924 e 1927, associa-se
a) ao florianismo, do qual se originou, e ao repúdio às fraudes
eleitorais da Primeira República.
b) à tentativa de implantação de um poder popular, expressa na
defesa de pressupostos marxistas.
c) ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, e à tentativa de
derrubar o presidente Artur Bernardes.
d) à crítica ao caráter oligárquico da Primeira República e ao apoio à
candidatura presidencial de Getúlio Vargas.
e) ao esforço de implantação de um regime militar e à primeira
mobilização política de massas na história brasileira
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b e d) Incorretas. Como parte do projeto de engrandecimento do país,
todos os setores sociais são exaltados, tanto no campo, como na
cidade. Desfiles cívicos trazem sempre a idéia de integração entre os
vários setores produtivos da Alemanha, mostrando a importância de
cada grupo para a prosperidade do país.
c) Correta. A forma encontrada para atingir a massa é o uso intenso
da propaganda. Cinema, jornais, rádio e discursos em grandes
cerimônias cívicas, em sua maioria feitos pelo próprio ditador,
integravam o aparato de difusão do progresso trazido pelos nazistas.
e) Incorreta. Embora a tecnologia ocupasse lugar especial, como por
exemplo as novas armas projetadas pelos alemães e os avanços na
medicina, que serviam de bandeira para assinalar uma espécie de
nova era na qual adentrava a Alemanha nazista, o líder não era
identificado como homem comum, mas sim como o enviado de Deus
para salvar a Alemanha.

Resolução
Alternativa C
Entendemos por tenentismo um movimento de jovens oficiais do
Exército que, motivados por uma crença “salvacionista”, pretendiam
realizar as reformas que achavam necessárias para o país e, ao
mesmo tempo, evitar que movimentos populares se intensificassem e
levassem o país a uma revolução.
A Coluna Prestes foi o mais intenso movimento dentro do tenentismo.
Liderados por Luís Carlos Prestes, que ficou conhecido nos grandes
centros como “Cavaleiro da Esperança”, a Coluna percorreu o Brasil
tentando conscientizar a população contra a manipulação das eleições
realizadas pelos coronéis e o domínio político das oligarquias. Seus
integrantes defendiam a moralização das eleições através da
instituição do voto secreto e de uma Justiça Eleitoral, maiores
investimentos em educação, e também a centralização do poder, pois
argumentavam que a fragmentação do poder ocorrida com a
proclamação da República era o que permitia a ação dos líderes
políticos locais e, consequentemente, toda a manipulação política do
eleitorado. Sem ser derrotada militarmente, mas já enfraquecida e sem
atingir seus objetivos, a Coluna se desfez buscando refúgio na Bolívia
e no Paraguai.
a) Incorreta. O florianismo é um fenômeno político característico da
primeira década da república brasileira e defendia um poder autoritário
centrado na figura do Marechal Floriano Peixoto, que governou o
Brasil entre 1891-1894.
b) Incorreta. O tenentismo, apesar de ter um programa de reformas
para o país, não tinha por base uma grande ideologia política comum.
Prova disso é que, após seu fim, muitos dos seus antigos membros
tenderam para ideologias opostas: enquanto uns guinaram para o
fascismo, outros, como o próprio Luís Carlos Prestes, tornaram-se
comunistas, defendendo pressupostos e ideologia marxistas.
c) Correta. A Coluna Prestes inicia sua marcha durante o mandato
presidencial de Artur Bernardes. Entretanto, mais do que derrubar
esse presidente, era objetivo da Coluna lutar contra a oligarquia que
governou o país até 1930. Assim, a Coluna adentra o mandato do
presidente Washington Luís (1926-1930).
d) Incorreta. A eleição na qual Getúlio Vargas concorreu para
presidente da república foi realizada em 1930, portanto posteriormente
a Coluna Prestes.
e) Incorreta. O tenentismo, apesar de propor uma série de reformas
ao país, mantinha um caráter conservador no sentido que pretendia
evitar a participação direta das massas na direção do país. Seus
membros eram, geralmente, oriundos de classes médias urbanas e de
grupos oligárquicos excluídos do primeiro escalão do governo
brasileiro.

QUESTÃO 42
A situação de harmonia no Congresso entraria em crise nas eleições
de 1974, marco importante do avanço pela retomada do Estado de
Direito.
(Edgard Leite Ferreira Neto. Os partidos políticos no Brasil, 1988.)

O texto menciona as eleições parlamentares de 1974, ocorridas
durante o regime militar. Pode-se dizer que essas eleições
a) representaram uma vitória significativa do partido da situação e
eliminaram os esforços reformistas de deputados e senadores.
b) revelaram a ampla hegemonia de que o governo desfrutava nos
estados economicamente mais fortes do Sudeste e sua fragilidade no
Centro-Norte do país.
c) reforçaram a convicção de que o bipartidarismo era o modelo
político-partidário adequado para a consolidação da República
brasileira.
d) demonstraram insatisfação de parte expressiva da sociedade
brasileira e provocaram forte reação do governo, que alterou as leis
eleitorais para assegurar a manutenção do controle sobre o
Congresso Nacional.
e) expressaram a popularidade dos candidatos do partido de oposição
e o desejo dos oposicionistas de manterem a ordem política então
predominante.
Resolução
Alternativa D
As eleições de 1974 foram um marco no período de ditadura militar no
Brasil, pois foi um primeiro sinal de desgaste do regime e do partido
que o apoiava, a ARENA.
O governo dos militares vinha gozando de enorme popularidade diante
do aumento significativo do PIB entre os anos de 1969-1973,
conquistas esportivas (com destaque para a conquista da Copa do
Mundo de 1970) e grandes obras públicas. Todo esse crescimento e
euforia tiveram seu fim com o início da crise do petróleo em 1973,
devido a Guerra do Yom Kippur no Oriente.
Como em outros exemplos que observamos ao longo da história, a
crise econômica abalou o prestígio dos governantes. Nas primeiras
eleições após o início da crise, em 1974, o partido de oposição, o
MDB, mostrou um crescimento representativo, elegendo muitos
senadores e deputados (principalmente nos grandes centros urbanos
e industriais do país, sul e sudeste).
O MDB não chegou a conseguir a maioria dentro do Congresso
brasileiro, mas se essa tendência de crescimento permanecesse nas
eleições de 1978 essa maioria poderia ser conquistada e,
consequentemente, o MDB poderia eleger o presidente em 1979, já
que as eleições presidenciais eram indiretas.
Diante desse novo indicativo (o crescimento do MDB), os governantes
fizeram diversas alterações nas regras eleitorais. Uma delas foi a lei
Falcão (1976), que definia que na propaganda eleitoral de radio e TV
os candidatos não poderiam se pronunciar, já que nesse momento o
discurso mais forte era o da oposição. Nas propagandas apareceriam
apenas uma foto, o nome, o número e um breve currículo. Em 1977, o
governo lançou um pacote de medidas, conhecido como “Pacote de
Abril”, que, entre outros pontos, mudava o colégio eleitoral que elegia
os governadores de estado, colégio este que também passaria a
eleger um senador entre os três de cada estado. Esse novo colégio
eleitoral foi ampliado com representantes das câmaras municipais,
uma vez que nas cidades menores, do interior do país, a ARENA
(partido da situação) permanecia mais forte. Outra mudança que
favorecia a ARENA foi a de que, para se aprovar emendas
constitucionais, não seriam mais necessários 2/3 das casas no
Congresso, mas apenas a maioria simples, número do qual a ARENA
dispunha.

QUESTÃO 41
Nas primeiras sequências de O triunfo da vontade [filme alemão de
1935], Hitler chega de avião como um esperado Messias. O bimotor
plaina sobre as nuvens que se abrem à medida que ele desce sobre a
cidade. A propósito dessa cena, a cineasta escreveria: “O sol
desapareceu atrás das nuvens. Mas quando o Führer chega, os raios
de sol cortam o céu, o céu hitleriano”.
(Alcir Lenharo. Nazismo, o triunfo da vontade, 1986.)

O texto mostra algumas características centrais do nazismo:
a) o desprezo pelas manifestações de massa e a defesa de princípios
religiosos do catolicismo.
b) a glorificação das principais lideranças políticas e a depreciação da
natureza.
c) o uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da
figura do líder.
d) a valorização dos espaços urbanos e o estímulo à migração dos
camponeses para as cidades.
e) o apreço pelas conquistas tecnológicas e a identificação do líder
como um homem comum.
Resolução
Alternativa C
O desenvolvimento da doutrina nazista se dá sobre bases definidas na
personificação do Estado na figura do führer (Adolf Hitler), interpretado
como o enviado de Deus para salvar a Alemanha. A partir disso, o
totalitarismo do III Reich se apresenta com o propósito de envolver a
população alemã, como um todo, no projeto de fortalecimento e
purificação da raça. A própria divisão corporativista da sociedade e o
uso de uniformes militares por grupos de vários setores da sociedade
enfatizam esse matiz da massa trabalhando unida pelo bem da
Alemanha idealizada por Hitler.
a) Incorreta. No contexto explicitado acima, até mesmo a religião
católica, embora aliada ao nazismo na figura do papa Pio XII, ocupa
um segundo plano em relação à doutrina do Estado.
13
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QUESTÃO 43
O dia 25 de abril é considerado o Dia Mundial de Combate à Malária.
Neste ano, a ONU fez um apelo para que a doença, uma das mais
antigas a atingir a humanidade, seja erradicada até 2015. Em todo o
mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano em decorrência da
doença, em especial na África. No Brasil, a partir do início da década
de 1990, a malária se estabilizou em cerca de 500 mil casos por ano –
a maciça maioria na Amazônia Legal –, experimentando uma queda
para pouco mais de 300 mil em 2008 e 2009.

(IBGE. Atlas Geográfico Escolar, 2009. Adaptado.)
As bacias hidrográficas identificadas nos perfis são, respectivamente,
a) Amazônica, Tocantins-Araguaia, Uruguai e Atlântico Nordeste
Oriental.
b) Tocantins-Araguaia, Paraguai, Parnaíba e Atlântico Leste.
c) Atlântico Sudeste, Uruguai, Paraguai e Amazônica.
d) Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná.
e) Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba, São Francisco e Paraná.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. A bacia do rio Uruguai não está contemplada no
esquema e localiza-se na região Sul do Brasil, abrangendo os estados
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esta bacia faz parte da bacia
Platina.
A bacia do Atlântico Nordeste Oriental consiste num conjunto de
bacias secundárias ou sub-bacias cujos rios não são necessariamente
interligados e não têm uma única foz. Esse complexo estende-se do
Ceará ao estado de Alagoas e de Sergipe ao sul da Bahia. São rios
perenes, de drenagem exorreica, na vertente atlântica.
b) Incorreta. As bacias citadas estão fora de ordem ou não
correspondem aos esquemas. A bacia do rio Paraguai abrange os
estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e é parte da bacia
Platina.
A bacia do rio Parnaíba, abrange os estados do Maranhão e Piauí. Os
rios da margem direita são intermitentes e da margem esquerda são
perenes.
A bacia do Atlântico Leste também é uma sub-bacia e abrange os
estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. Estes
rios nascem no domínio dos Mares de Morros e deságuam no Oceano
Atlântico.
c) Incorreta. A bacia do Atlântico Sudeste é uma sub-bacia que
abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
com vertente atlântica.
d) Correta. A bacia Amazônica está representada por meio de um de
seus afluentes, o rio Madeira, formado por rios que nascem na Bolívia.
No rio Madeira, que atravessa os estados de Rondônia e Amazonas,
estão sendo construídas as polêmicas hidrelétricas de Jirau e Santo
Antônio.
O segundo perfil representa a bacia do Tocantins-Araguaia, que corta
os estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará. Com nascentes
na região Centro-Oeste, no domínio do Cerrado, corre em direção ao
norte, desembocando entre Belém e a ilha de Marajó.
O terceiro perfil apresenta a bacia do rio São Francisco. Este rio nasce
na Serra da Canastra, no sul de Minas Gerais e atravessa cinco
estados brasileiros: MG, BA, PE, AL, SE. Por isso recebe o nome de
“Rio da Unidade Nacional”. É a maior bacia totalmente brasileira.
O último perfil apresenta a bacia do rio Paraná, a qual é parte da bacia
Platina, formada pela bacia dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. A
bacia do Paraná abrange os estados do Mato Grosso do Sul, São
Paulo e Paraná, separando esse estado do Paraguai. É a bacia de
maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil, abrigando grandes
hidrelétricas como Itaipu.
e) Incorreta. As duas primeiras bacias citadas nessa alternativa não
correspondem aos perfis apresentados.

(Giovana Girardi. Unespciência, ano 2, n.° 20, junho de 2011.
Adaptado.)

(www.medicinanet.com.br. Adaptado.)
A partir da leitura do texto e da observação do mapa, pode-se afirmar
que a maior incidência de casos de malária ocorre em regiões com o
domínio do clima
a) desértico.
b) mediterrâneo.
c) subtropical.
d) temperado.
e) equatorial.
Resolução
Alternativa E
a) A alternativa está incorreta, pois a disseminação da malária está
associada a altos índices pluviométricos, o que não ocorre no clima
desértico.
b) O clima mediterrâneo possui verões quentes, longos e secos, não
ideais para a proliferação da malária.
c) O clima subtropical localiza-se nas zonas temperadas norte e sul
com temperaturas mais amenas e menores índices pluviométricos
quando comparados ao clima equatorial.
d) O clima temperado está distante das áreas destacadas no mapa e
possui invernos rigorosos o que não constitui ambiente para a
proliferação da malária.
e) A malária é uma doença disseminada em áreas de climas quentes e
úmidos, presentes em áreas de baixas latitudes, com clima equatorial.
O mapa cartografa também áreas de climas intertropicais e tropicais
monçônicos, todas com alta pluviosidade.
QUESTÃO 44
Observe os perfis longitudinais de importantes rios de algumas das
bacias hidrográficas brasileiras.

QUESTÃO 45
O rio São Francisco sempre desempenhou um papel relevante no
cenário da conquista do interior do Brasil.
Em 1813, José Hipólito da Costa, no jornal Correio Brasiliense,
destacou em seu artigo a importância da construção de uma cidade
central para a sede da Corte portuguesa, às margens do rio São
Francisco, que, em suas palavras, afirmou ser um sítio ameno, fértil e
regado por um rio navegável. Esta ideia foi retomada por José
Bonifácio, em 1823. Ao Velho Chico foi atribuído, a partir de 1840, o
papel de elemento unificador do país, numa iniciativa de escravocratas
e políticos que lutavam pela centralização monárquica, com apoio dos
representantes das províncias banhadas pelo São Francisco.
(Vanessa Maria Brasil. Um rio, uma nação. Nossa História, ano 2, n°
18, 2005. Adaptado.)
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lá, porque a localização dos pólos magnéticos da Terra não coincide
com a dos polos geográficos.
b) o polo norte magnético encontra-se na costa norte do Alasca e o
polo sul magnético na costa oeste da Antártida.
c) se buscarmos as coordenadas geográficas do polo sul magnético
para atingir o polo sul geográfico, o provável é que alcancemos nosso
intento, porque a localização dos polos magnéticos da Terra coincide
com a dos polos geográficos.
d) o polo norte magnético encontra-se na Groenlândia, na América do
Norte, e o polo sul geográfico na costa norte da Antártida.
e) o polo norte magnético encontra-se na costa norte do Canadá, no
oceano Atlântico, portanto, junto à localização do polo norte
geográfico.
Resolução
Alternativa A
a) A alternativa está correta porque como mostra o esquema os polos
magnéticos não coincidem com os polos geográficos, tendo, portanto,
coordenadas geográficas diferentes.
b) A alternativa está incorreta, pois o polo norte magnético se encontra
no norte do Canadá e não na costa norte do Alasca. Enquanto o polo
sul magnético encontra-se na costa sudeste da Antártida e não na
costa oeste. Cabe ressaltar que os polos magnéticos não são fixos,
havendo estudos recentes que concluem que sua movimentação atual
é de 60 km/ano.
c) A alternativa está incorreta, pois, como mostra o esquema, os polos
magnéticos não coincidem com os polos geográficos.
d) A alternativa está incorreta, pois o polo norte magnético não se
encontra na Groenlândia, mas sim no Canadá, e o polo sul geográfico
não está na costa norte da Antártida, mas sim em sua costa sudeste.
e) A alternativa está incorreta, pois a costa norte do Canadá não está
no oceano Atlântico e sim no Glacial Ártico e o polo norte geográfico
não coincide com o polo norte magnético, sendo que este último não é
fixo.

Analise as afirmações.
I.
Os climas predominantes na bacia do São Francisco são o
tropical, o tropical semiárido e o tropical úmido.
II.
O rio São Francisco nasce em Minas Gerais e banha os estados
da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, desaguando no
Oceano Atlântico.
III. A unidade de relevo presente na maior parte da bacia é a
Depressão Sertaneja do São Francisco.
IV. A bacia hidrográfica está inserida totalmente na macrorregião
geoeconômica do Norte.
V.
O tipo de cobertura vegetal predominante é a floresta tropical,
que atualmente apresenta forte presença humana.
As afirmativas que melhor descrevem as características geográficas
da bacia do rio São Francisco são, apenas,
a) III e IV.
b) I e V.
c) IV e V.
d) I, II e III.
e) II, IV e V.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Embora a rede de drenagem do São Francisco corte
uma área extensa e diversificada do ponto de vista geomorfológico,
atravessando, em sua maior parte, a Depressão Sertaneja, a
afirmativa IV está incorreta, pois a bacia do São Francisco não está
inserida na região Norte do Brasil e sim nas regiões Sudeste e
Nordeste.
b) Incorreta, pois a Bacia do rio São Francisco não está inserida em
uma área onde predomina a cobertura vegetal de floresta tropical.
Embora a Mata Atlântica (um tipo de floresta tropical) também apareça
como cobertura vegetal do entorno da bacia (na jusante), o predomínio
é de Cerrado e Caatinga.
c) Incorreta, pois a bacia do São Francisco não está inserida na
macrorregião geoeconômica do Norte. O rio principal, São Francisco,
nasce na região Sudeste e cruza extensas áreas da região Nordeste.
d) Correta, pois os rios que compõe a bacia do São Francisco sofrem
influência dos seguintes tipos climáticos: tropical - marcado por uma
estação seca (inverno) e outra úmida (verão); semiárido –
caracterizado pela acentuada amplitude térmica diária, por chuvas
escassas e irregulares e tropical úmido - marcado por elevados
índices pluviométricos e baixa amplitude térmica diária e anual. Além
disso, o rio São Francisco nasce em Minas Gerais e banha os estados
da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, desaguando no Oceano
Atlântico, sendo por isso chamado de “Rio da Integração Nacional”.
e) Incorreta, pois como já foi dito nas respostas aos outros itens, a
bacia do São Francisco não está inserida na macrorregião
geoeconômica do Norte. Além disso, o tipo vegetacional predominante
na bacia não é o tropical.

QUESTÃO 47
O Ártico está na mídia
Notícias da região do Ártico levantam dados sobre a corrida ao
petróleo em suas águas. Nações reclamam parte das riquezas sob o
fundo do Oceano Glacial Ártico, enquanto o aquecimento global expõe
áreas antes cobertas por gelo, pois a extensão do gelo marítimo no
Ártico diminuiu por volta de 14% desde os anos 1970. A mídia
destacou que os russos instalaram sua bandeira em turfa submarina e
que a guarda costeira americana mapeou o mar de Bering.
(Jessa Gamble. Scientific American Brasil. ed. N.° 4, 2009. Kirstin Dow
e
Thomas E. Downing. O Atlas da Mudança Climática, 2007.
Adaptados.)
Sobre o assunto tratado no texto, pode-se afirmar que:
a) os direitos aos recursos localizados no assoalho submarino são
definidos com a colocação de bandeiras, como no período de
colonização das fronteiras.
b) as regras que possibilitam reivindicar os recursos dos leitos
submarinos vêm da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar.
c) há um acordo entre os países que circulam o Ártico – Rússia,
Canadá, Estados Unidos, China e Inglaterra – para explorar os
recursos marinhos.
d) com o degelo do Ártico, a navegação e a exploração de minérios
não serão beneficiadas e o meio ambiente não sofrerá impacto.
e) a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar possibilita a todas as
nações costeiras terem direitos econômicos iguais sobre o Ártico.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. Os direitos aos recursos localizados no assoalho
submarino são definidos por leis do direito internacional, estabelecidas
a partir da década de 1980.
b) Correta. A partir da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar,
assinada na Jamaica em 1982, foram estabelecidas regras para a
exploração dos recursos econômicos vivos, do solo e do subsolo
marinho. Nessa convenção foram criados conceitos como Mar
Territorial (12 milhas náuticas a partir da linha de base, constitui
soberania plena do Estado banhado), Zona Econômica Exclusiva (200
milhas náuticas a partir da linha de base, apenas a exploração do
subsolo é soberania do Estado banhado), dentre outros. Com o
aquecimento global e o derretimento do Ártico, surge uma nova
questão com a exploração dos recursos de águas internacionais (que
não estão sob jurisdição de nenhum Estado). Segundo a convenção

QUESTÃO 46
A Terra comporta-se como um imenso ímã, ou seja, tem magnetismo
próprio. Observe as figuras, que são representações do campo
magnético da Terra.

(Wilson Teixeira et al. Decifrando a Terra, 2009. Adaptado.)
A partir da observação das figuras e de seus conhecimentos, pode-se
afirmar que:
a) se buscamos as coordenadas geográficas do polo norte magnético
para atingir o polo norte geográfico, o provável é que não cheguemos
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da ONU, qualquer reivindicação de soberania sobre tais zonas, como
está sendo feito pela Rússia, é considerada ilegítima.
c) Incorreta. A exploração dos recursos marinhos é regulamentada
pela Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, que foi ratificada por
mais de 150 países desde 1982, e não apenas cinco como está citado
na alternativa.
d) Incorreta. Embora a navegação seja beneficiada com o degelo do
Ártico, isso trará impactos ambientais drásticos, como o aumento do
nível do mar e o aumento de água fria nas correntes marítimas
(principalmente da corrente quente do Golfo), o que pode causar
inundações de inúmeras áreas costeiras do globo, mudanças
significativas nas temperaturas no hemisfério norte e aumento da força
e frequência das tempestades tropicais.
e) Incorreta. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar não prevê
a exploração econômica dos mares internacionais. Ela estabelece que
nessas áreas todas as nações são livres para a navegação, sobrevôo,
pesca, pesquisas científicas, instalação de cabos e dutos e construção
de ilhas artificiais.

desempenho crescente em valor total exportado e em toneladas, mas
têm apresentado queda no percentual sobre o total das exportações
brasileiras.
e) A alternativa está incorreta, pois nos períodos de 2000/01 e
2010/11 vemos grande oscilação entre os blocos analisados, tanto no
valor total das exportações, como no valor da tonelada e no percentual
sobre o total das exportações brasileiras.
QUESTÃO 49
No ano de 2011 a África enfrentou revoltas populares no cenário
político dos países com governos autocráticos ou de recentes
democracias.
Analise os gráficos e as afirmações de I a IV.

QUESTÃO 48
Observe a tabela e compare a evolução das exportações brasileiras
para blocos econômicos, em valores totais (US$), e quantidade em
toneladas (ton), nos períodos de 12 meses, jun/mai 2000/01 e 2010/11

(Época. Um continente à espera da liberdade, n.° 683, junho de 2011.
Adaptado.)
I. Zimbábue, Egito, Tunísia, Costa do Marfim, Sudão, República
Democrática do Congo, Libéria e Nigéria apresentam os dados do PIB
per capita abaixo do valor médio no mundo.
II. O mapa do autoritarismo restringe-se aos países analisados nos
gráficos, pois os demais países do globo são considerados plenas
democracias.
III. Correlacionando as taxas de desemprego e PIB per capita do
Zimbábue e da Libéria, é possível afirmar que estão entre as piores
dentro do quadro analisado e muito distantes das taxas médias
mundiais.
IV. A baixa taxa de desemprego e a alta renda per capita da Libéria
são consequências de longas e sangrentas guerras civis e a baixa
taxa de desemprego do Zimbábue é conseqüência da política ditatorial
e corrupta do país.
A partir da análise dos gráficos e de seus conhecimentos, pode-se
afirmar que estão corretas apenas
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I e IV.
e) I, III e IV.
Resolução
Alternativa B
I. Correto. Conforme ilustrado no gráfico de PIB PER CAPITA, os
países citados no item apresentam os dados do PIB per capita abaixo
do valor médio no mundo, a maior parte deles bastante abaixo.
II. Incorreto. O mapa do autoritarismo não se restringe aos países
analisados. Muitos outros países africanos (como Argélia e Etiópia),
asiáticos (como China e Mianmá) e latino americanos (como Cuba e
Venezuela) são autoritários (apesar da Venezuela ter eleições, estas
são manipuladas pelo governo).
III. Correto. Zimbábue e Libéria têm as taxas de desemprego e PIB
per capita muito defasados em relação à média mundial, estando entre
os piores dos gráficos analisados. Isso se deve às guerras na Libéria,
que mataram milhares de pessoas e destruíram o país (diamantes de
sangue). Este país, juntamente com a Etiópia, é um país sem raízes
na disputa colonialista europeia. Suas raízes estão ligadas à migração
de escravos libertos dos EUA entre 1821 e 1822. Esse grupo criou, em
1847, a República da Libéria, inspirada nos EUA, com a capital
Monróvia (em homenagem ao presidente James Monroe, dos EUA).

(Carta Capital. Exportações brasileiras para os principais blocos
econômicos, ano XVI, n° 651, junho de 2011. Adaptado.)
A respeito da evolução das exportações brasileiras, pode-se afirmar
que
a) a China, Hong Kong e Macau, em porcentagem sobre o valor total
das exportações, passaram de 3% (2000/01) para 17% (2010/11),
trazendo os maiores ganhos comerciais nos períodos.
b) a participação em valor dos países desenvolvidos vem diminuindo,
passando de 60% no primeiro período para 41% no segundo, sendo
acompanhada pela queda do valor da tonelada exportada.
c) a maioria das exportações brasileiras atuais destina-se aos países
em desenvolvimento, que lideram tanto em valor do total exportado
quanto em quantidade exportada.
d) o mais importante parceiro comercial na balança das exportações
brasileiras são os Estados Unidos, apresentando um desempenho
crescente em valor do total exportado e em toneladas.
e) os blocos analisados mantiveram o mesmo ritmo de participação
nas exportações brasileiras durante a década analisada.
Resolução
Alternativa C
a) A alternativa está incorreta, pois embora a porcentagem sobre o
valor total das exportações tenha realmente passado de 3% para 17%
(ganho de 14%) entre 2000/01 e 2010/11, os maiores ganhos
comerciais foram para os países em desenvolvimento, que passaram
de 38% para 57% (ganho de 19%) seguido da Ásia, que passou de
11% para 28% (ganho de 17%).
b) A alternativa está incorreta, pois os países desenvolvidos
realmente tiveram queda em sua participação, passando de 60% no
primeiro período, para 41% no segundo período. No entanto, essa
redução não foi acompanhada da queda do valor da tonelada
exportada, que passou de 211 $/ton para 444 $/ton.
c) A alternativa está correta, pois a maior parte das exportações
brasileiras atuais (considerando-se o período 2010/11), destina-se aos
países em desenvolvimento, tanto em valor total exportado (com
128.268 milhões de dólares), quanto em quantidade exportada
(representando 57% do total das exportações brasileiras).
d) A alternativa está incorreta, pois o maior parceiro comercial do
Brasil apontado pela tabela são os países em desenvolvimento, com
atual destaque para a China. Os Estados Unidos têm apresentado
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Os nativos da região e os ex-escravos repatriados sempre se
mantiveram em grupos separados e rivais. Em 1980, um golpe de
Estado levou o país a duas guerras civis e um banho de sangue e à
destruição da economia.
No Zimbábue, a causa da pobreza é histórica. A colonização inglesa
foi baseada numa forte discriminação da população negra. Depois, o
país foi devastado por uma guerra com duração de mais de uma
década pelos direitos de voto dos negros, conquistado em 1980. Em
1981, com a chegada de Robert Mugabe ao poder, (onde permanece
até hoje, apesar da oposição da população) o país enfrenta uma
profunda crise econômica com altíssima inflação, desemprego e
migrações, principalmente para a África do Sul.
IV. Incorreto. A Libéria e o Zimbábue possuem taxas de desemprego
elevadíssimas e baixíssima renda per capita.
Assim, a alternativa correta é a B.

QUESTÃO 51
O Brasil tem a metade de seus municípios com esgotamento sanitário
(52,2%). Dos 14,5 milhões m³ coletados diariamente, são tratados 5,1
milhões m³.

A partir da análise da tabela e de seus conhecimentos, pode-se
afirmar que:
a) a região com menor porcentagem de municípios que só coletam
esgoto é a Norte e a com maior é a Sudeste.
b) as regiões com maior e menor porcentagens de municípios que só
coletam esgoto são, respectivamente, a Sul e a Centro-Oeste.
c) a pior porcentagem de municípios sem coleta de esgoto é a da
região Sudeste, que supera os dados da região Centro-Oeste.
d) a tabela expressa porcentagens de esgotamento sanitário
excelentes, que se refletem na boa qualidade de nossas águas.
e) as regiões Norte e Centro-Oeste, juntas, totalizam valores maiores
nas porcentagens de municípios que só coletam esgoto, quando
comparadas à região Sudeste.
Resolução
Alternativa A
a) Correta, pois a região com a menor porcentagem de municípios
que somente coletam esgoto é a Norte, com apenas 3,5% dos
municípios atendidos por esse serviço, enquanto a região com a maior
porcentagem é a Sudeste, com 59,8% dos municípios.
b) Incorreta, pois as regiões com a maior e menor porcentagem de
municípios que só coletam esgoto são a Sudeste e a Norte,
respectivamente, e não Sul e Centro-Oeste como está na alternativa.
c) Incorreta, pois a pior porcentagem de municípios sem coleta é a da
Região Norte, onde 92,9% dos municípios não possuem este serviço.
d) Incorreta, a tabela mostra a má qualidade dos serviços de
saneamento básico no Brasil, a qual apresenta quase metade dos
municípios brasileiros (47,8%) sem, ao menos, coleta de esgoto. Além
disso, temos 32% dos municípios que só coletam e apenas 20,2% dos
municípios possuem coleta e tratamento de esgoto.
e) Incorreta, pois as regiões Norte e Centro-Oeste possuem
respectivamente 3,5% e 5,6% dos municípios que só coletam esgoto,
de modo que, juntas possuem uma porcentagem de municípios que só
coletam inferior a 5,6%, o que não supera a região Sudeste, a qual
apresenta 59,8% de seus municípios apenas com coleta.
QUESTÃO 52
A espinha dorsal do Egito é o resultado da união entre o Nilo Branco,
que vem dos lagos da África Central, com o Nilo Azul, que desce as
montanhas da Etiópia. Ele atravessa metade do Sudão e corta o Egito
de sul a norte, até desaguar no Mediterrâneo.
Observe o mapa.

QUESTÃO 50
Analise o gráfico.

A partir da análise dos dados apresentados no gráfico e de seus
conhecimentos, é correto afirmar que:
a) a curva populacional da região Nordeste apresenta crescimento
acentuado a partir da década de 1970, superando a da região
Sudeste.
b) a região Sul manteve constantes seus índices de crescimento
populacional em todo o período analisado, espelhando um forte fluxo
migratório para a região.
c) a curva populacional da região Sudeste, a partir da década de 1980,
apresenta um crescimento mais acelerado do que a curva
populacional do Brasil.
d) apesar de as regiões Nordeste e Sudeste, na década de 1940,
possuírem números populacionais semelhantes, a curva da região
Nordeste supera a da região Sudeste a partir da década de 1970.
e) as regiões Norte e Centro-Oeste, em todo o período analisado,
apresentaram comportamentos próximos em seus números absolutos
de população.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta, pois a curva populacional da região Nordeste não
apresentou um crescimento capaz de superar a curva populacional da
região Sudeste, sendo que esta última cresceu 100% entre 1970 e
2010.
b) Incorreta, pois a região Sul não apresentou um crescimento
constante no período analisado, tendo apresentado índices de
crescimento mais acentuados entre 1940 e 1970 (40 a 50%) e taxas
de crescimento menos expressivas a partir de então (inferiores a
20%). Além do que, o crescimento não pode ser associado a fortes
fluxos imigratórios para a região.
c) Incorreta, pois a curva populacional da região Sudeste, a partir da
década de 1980, não apresentou um crescimento mais acelerado do
que a curva populacional do Brasil. Sendo o crescimento da região
sudeste de cerca de 53 milhões em 1980 para 80 milhões em 2010
(cerca de 50%), enquanto o crescimento da população brasileira foi de
120 milhões em 1980 para 190 milhões em 2010 (quase 60%).
d) Incorreta, pois as regiões Nordeste e Sudeste não possuíam
números populacionais semelhantes em 1940. Além disso, a curva de
crescimento da região Nordeste nunca superou a curva de
crescimento da região Sudeste a partir de 1970.
e) Correta, pois as regiões Norte e Centro-Oeste, em todo o período
analisado, apresentaram comportamentos próximos em seus números
absolutos.

(Aventuras na História. Egito, edição especial, 2011. Adaptado.)
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A partir da leitura do texto, da observação do mapa e de seus
conhecimentos, analise as afirmações.

Resolução
Alternativa B
O quadro Abaporu foi pintado em 1928 por Tarsila de Amaral. O nome
Abaporu foi escolhido pela pintora a partir do tupi-guarani e significa o
homem que come, imagem que se repete no título do mais importante
manifesto do modernismo brasileiro, lançado logo depois por Oswald
de Andrade e Raul Bopp, o Manifesto Antropofágico. As cores vivas e
fortes, as referências ao clima e à flora tropical e a distorção das
formas da figura humana (visível por exemplo na valorização dos pés
e mãos em detrimento da cabeça) são elementos formais da obra que
sintetizam muitos dos preceitos da arte modernista, dos quais muitos
quadros de Tarsila do Amaral se tornariam símbolos. Entre estes
preceitos, estão claros através dos elementos citados a ruptura e a
crítica aos parâmetros tradicionais e acadêmicos de representação, e
a valorização do Brasil e da cultura brasileira. O florescimento desta
arte modernista ocorre num momento em que a economia brasileira
era voltada aos interesses da cafeicultura, centrada principalmente
nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Em crise desde o final do
século XIX, e apesar de contar com auxílio do governo brasileiro, a
economia cafeicultora sofrerá grande abalo com a crise mundial de
1929. Por fim, é possível afirmar que embora a cafeicultura paulista
buscasse de fato as “manchas de terras roxas” citadas na questão, ela
não prezou pela preservação das florestas, sendo sua prática principal
o desmatamento destas para o cultivo do café, o que intensificou os
impactos das ações antrópicas no ambiente.

I.

Há três milênios, uma vez por ano, entre julho e setembro, o
degelo da neve nas montanhas da Etiópia e as fortes chuvas na
região provocavam torrentes de água e lama que faziam o Nilo
transbordar.
II.
Atualmente, o comportamento do rio Nilo não mudou: ele recebe
o mesmo volume de água de seus afluentes, especialmente
depois da construção de barragens.
III. O Nilo era tão importante para a sobrevivência dos egípcios que
eles o consideravam um deus. Esta civilização desenvolveu-se
junto ao curso do rio, construindo diques e canais de irrigação.
IV. O rio Nilo percorre uma região desértica, que abrange apenas
terras do Sudão e, no seu baixo curso, deságua no Mar
Mediterrâneo, formando um extenso estuário.
Estão corretas as afirmações
a) I e III, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV
Resolução
Alternativa A
Correta. As cheias do rio Nilo são causadas pelas chuvas
I.
tropicais de verão entre julho e setembro (hemisfério norte) no
alto curso do rio principal e de seus afluentes.
Incorreta. Atualmente o volume das águas do Nilo diminuiu
II.
devido às barragens, como Assuã, no Egito, para geração de
energia elétrica. Além disso, com o aumento populacional, a
poluição e a má administração das águas no alto e médio curso
do Nilo - em Uganda e Sudão - e de seus afluentes, o volume
das águas diminuiu colocando em risco o abastecimento do
Egito localizado no baixo curso.
III. Correta. O Nilo realmente era e é muito importante para o Egito,
posto que o país localiza-se no deserto do Saara. Apenas as
terras ao longo do curso do rio são agricultáveis no período da
vazante.
IV. Incorreta. O rio Nilo percorre regiões desérticas no Sudão e no
Egito e sua foz é em delta, e não estuário.

QUESTÃO 54
No século XIX a música brasileira teve sua maior expressão na obra
de Antonio Carlos Gomes, aclamado uma personalidade musical da
corte de dom Pedro II. A estreia de sua ópera “O Guarani” em 1870
nos teatros de Milão e do Rio de Janeiro trouxe-lhe reconhecimento
internacional. A ópera inspira- se no romance indianista O Guarani, de
José de Alencar, publicado em 1857, que narra um triângulo amoroso
entre a jovem Cecília, o índio Pery e o português dom Álvaro.
(Coleção Folha grandes óperas. Carlos Gomes, vol. 07, 2011. adaptado.)

Assinale a alternativa que se refere corretamente a fatos ocorridos na
história do Brasil no período que se estende de 1850 a 1870.
a) A colonização do Brasil ultrapassou os limites geográficos da linha
de Tordesilhas, provocando conflitos permanentes entre as metrópoles
portuguesa e espanhola.
b) A incorporação do território do Acre pelo Estado brasileiro
promoveu um desenvolvimento econômico na região da bacia do rio
Amazonas.
c) O fim do tráfico de escravos da África para o Brasil aumentou o
investimento de capital inglês que serviu para fomentar a
modernização e o crescimento urbano do Rio de Janeiro.
d) Com a proibição do tráfico de escravos, o governo imperial adotou
uma série de medidas para facilitar o acesso da população brasileira à
propriedade da terra.
e) Em São Paulo, a produção do café continuou restrita à faixa
litorânea e ao vale do rio Paraíba, regiões favorecidas pela fertilidade
da terra roxa.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Os problemas de fronteiras citados na alternativa se
referem a conflitos anteriores ao século XIX e foram resolvidos
parcialmente, por meio de vários tratados, entre o século XVIII e início
do XIX.
b) Incorreta. A anexação do Acre é posterior, uma vez que foi
concluída em 1903 pelo tratado de Petrópolis.
c) Correta. Com o fim do tráfico, o capital investido nessa atividade foi
em parte redirecionado para outras atividades, somando-se em alguns
momentos a investimentos estrangeiros, usados para a modernização
do Rio de Janeiro, principalmente na figura do Barão de Mauá que
trouxe avanços como a iluminação da capital, serviço de bondes e
ferrovias, além disso, financiou outros projetos através da atividade
bancária.
d) Incorreta. Nesse período a Lei de Terras (1850) visava dificultar o
acesso às terras por parte dos grupos menos favorecidos já que
tornava a terra propriedade privada, podendo ser obtida apenas por
meio da compra por valores elevados.
e) Incorreta. Desde 1830 a cafeicultura se expandiu para o interior
paulista.

QUESTÃO 53
Tarsila do Amaral é uma das artistas que melhor traduziu o “espírito de
brasilidade”, como se pode observar no quadro Abaporu.

Partindo de seus conhecimentos sobre a década de 1920, analise as
afirmações.
I. O quadro Abaporu, de 1928, inspirou o Manifesto Antropofágico, e
os quadros de Tarsila serviram para divulgar o modernismo brasileiro.
II. As formas ousadas e cores de tons fortes e vibrantes usadas nos
quadros de Tarsila traduziram o espírito de brasilidade.
III. Em 1929, a cafeicultura no Brasil, sobretudo a paulista, sofreu um
forte abalo com a quebra da bolsa de Nova Iorque.
IV. A cultura cafeeira paulista, buscando as manchas de terras roxas,
possibilitou a conservação do solo e a preservação das florestas,
minimizando as ações antrópicas.
Estão corretas as afirmações
a) II e III, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 55
Leia os dois textos.

David Stocker, 39, de não revelar o gênero de seu bebê Storm, de
quatro meses de idade, gerou uma avalanche de reações – positivas e
negativas – após reportagem do jornal “Toronto Star”, publicada nesta
semana [28.05.2011].
(www.g1.globo.com. Adaptado.)

TEXTO 1
O livro de língua portuguesa ‘Por uma Vida Melhor’, adotado pelo
Ministério da Educação (MEC), contém alguns erros gramaticais. “Nós
pega o peixe” ou “os menino pega o peixe” são dois exemplos de
erros. Na avaliação dos autores do livro, o uso da língua popular,
ainda que contendo erros, é válido. Os escritores também ressaltam
que, caso deixem a norma culta, os alunos podem sofrer “preconceito
linguístico”. A autora Heloisa Ramos justifica o conteúdo da obra. “O
importante é chamar a atenção para o fato de que a ideia de correto e
incorreto no uso da língua deve ser substituída pela ideia de uso da
língua adequado e inadequado, dependendo da situação
comunicativa.”
(www.opiniaoenoticia.com.br. Adaptado.)

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:
a) O ponto de vista adotado pela mãe canadense pressupõe a adoção
do determinismo biológico no campo da sexualidade.
b) O fato descrito pela reportagem revela a influência da fé religiosa
nos padrões comportamentais contemporâneos.
c) Sob o ponto de vista moral, a decisão tomada pelo casal canadense
expressa um perfil conservador.
d) O fato em questão revela que, para os pais da criança canadense,
identidade sexual é um tema pertencente exclusivamente à esfera da
autonomia individual.
e) A postura adotada pelos pais da criança em questão revela
intolerância no campo das diferenças sexuais.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Determinismo biológico significa uma influência
inescapável do aspecto biológico sobre as características individuais.
A atitude da mãe revela o ponto de vista diametralmente oposto: ao
dar a seu filho a oportunidade de desenvolver a identidade sexual por
conta própria, a mãe está assumindo que o aspecto biológico (os
órgãos sexuais que a criança possui ao nascer) não devem determinar
o modo como ela se comportará.
b) Incorreta. É possível que haja um componente religioso na
discussão, uma vez houve várias reações ao comportamento do casal
(o que implica grande chance de embasamento nestas, e portanto nos
padrões comportamentais contemporâneos), mas ele não é explicitado
pela reportagem e não só não é necessário à compreensão da atitude
do casal canadense, como provavelmente foge da decisão tomada por
este.
c) Incorreta. Assumindo o termo conservador como representativo
das atitudes e padrões de pensamento mais frequentes na sociedade,
podemos dizer que a atitude citada na matéria é exatamente o oposto,
dado que a imensa maioria dos pais educa seus filhos de acordo com
o gênero em que eles nascem.
d) Correta. O trecho “para dar à criança a oportunidade de
desenvolver a sua identidade sexual por conta própria” mostra que os
pais valorizam a decisão individual no processo de formação dessa
identidade.
e) Incorreta. A postura dos pais revela o que pode ser considerado
por muitos como um excesso de tolerância no campo das diferenças
sexuais, já que eles se negam a impor qualquer tipo de limite à
identidade sexual do filho, ou seja, parecem tolerar qualquer escolha
ou comportamento sexual.

TEXTO 2
Ninguém de bom-senso discorda de que a expressão popular tem
validade como forma de comunicação. Só que é preciso que se
reconheça que a língua culta reúne infinitamente mais qualidades e
valores. Ela é a única que consegue produzir e traduzir os
pensamentos que circulam no mundo da filosofia, da literatura, das
artes e das ciências. A linguagem popular a que alguns colegas meus
se referem, por sua vez, não apresenta vocabulário nem tampouco
estatura gramatical que permitam desenvolver ideias de maior
complexidade – tão caras a uma sociedade que almeja evoluir. Por
isso, é óbvio que não cabe às escolas ensiná-la.
(Evanildo Bechara. Veja, 01.06.2011. Adaptado.)
Assinale a alternativa correta acerca da relação entre linguagem
popular e norma culta.
a) Os dois textos apresentam preocupação com a prática do
preconceito linguístico sobre pessoas que se expressam fora dos
padrões cultos da língua portuguesa.
b) Os dois textos defendem ser possível expressar ideias filosóficas
tanto em linguagem popular quanto seguindo os padrões da norma
culta.
c) Para Evanildo Bechara, não existem critérios que possam definir
graus de superioridade ou inferioridade entre linguagem popular e
norma culta.
d) O texto 2 sugere que a norma culta é instrumento de dominação
das elites burguesas sobre as classes populares.
e) Para Evanildo Bechara, a norma culta é superior no que se refere à
capacidade de expressão de ideias complexas no campo cultural.
Resolução
Alternativa E
Embora o enunciado se refira à “alternativa correta acerca da relação
entre linguagem popular e norma culta”, as alternativas se referem
apenas às opiniões expressas nos textos.

QUESTÃO 57
Leia o trecho da entrevista com um médico epidemiologista.
Folha – Não é contraditório um epidemiologista questionar o conceito
de risco?

a) Incorreta: o primeiro texto apresenta essa preocupação, mas não o
segundo, que atribui à língua culta uma superioridade em relação à
norma popular.
b) Incorreta: o primeiro texto não faz menção a ideias filosóficas,
enquanto o segundo defende que só é possível expressá-las por meio
da norma culta.
c) Incorreta: Bechara apresenta um critério que, na sua opinião,
tornam a norma culta superior à popular: a presença, na norma culta,
de vocabulário e estrutura gramatical que permitam desenvolver ideias
de maior complexidade.
d) Incorreta: talvez o candidato tenha se informado sobre a polêmica
referida na questão e saiba que a questão da dominação está
presente nesse debate. No entanto, o que Bechara defende é
justamente o oposto do que a alternativa afirma: o autor diz que a
língua culta deve ser ensinada nas escolas porque tem qualidades que
a tornam superior à norma popular, independentemente das relações
sociais em que essas duas variantes se revelam.
e) Correta: para Bechara, apenas a norma culta possui vocabulário e
estrutura gramatical que permitam desenvolver ideias de maior
complexidade e é a única que consegue produzir e traduzir os
pensamentos que circulam no mundo da filosofia, da literatura, das
artes e das ciências.

Luis David Castiel – Tem também um lado opressivo que me
incomoda. Uma dimensão moralista, que rotula as pessoas que se
expõem ao risco como displicentes e que, portanto, merecem ser
unidas [pela doença], se acontecer o evento ao qual estão se
expondo. Estamos à mercê dessa prescrição constante que a gente
tem que seguir. Na hora em que você traz para perto a ameaça, tem
que fazer uma gestão cotidiana dela. Não há como, você teria que
controlar todos os riscos possíveis e os impossíveis de se imaginar. É
a riscofobia.
Folha – Há um meio do caminho entre a fobia e o autocuidado?
Luis David Castiel – A pessoa tem que puxar o freio de emergência
quando achar necessário, decidir até que ponto vai conseguir
acompanhar todos os ditames da saúde. (…) Na saúde, a vigilância
constante, o excesso de exames criou uma nova categoria: a pessoa
não está doente, mas não é saudável. Está sob risco.
(Folha de S.Paulo, 11.04.2011. Adaptado.)
Assinale a alternativa que contempla adequadamente a opinião do
médico, sob o ponto de vista filosófico.
a) Para o médico Luis Castiel, os imperativos da ciência, se adotados
como norma absoluta na avaliação dos comportamentos individuais,
podem causar sofrimento emocional.

QUESTÃO 56
Uma mãe canadense defendeu a decisão tomada por ela e por
seu marido de manter em segredo o sexo de seu filho mais novo, para
dar à criança a oportunidade de desenvolver a sua identidade sexual
por conta própria. A decisão tomada por Kathy Witterick, 38 anos, e
19

(19) 3251-1012

O ELITE RESOLVE UNESP 2012 – PRIMEIRA FASE/CONHECIMENTOS GERAIS

b) Para o médico, os comportamentos individuais devem ser
submetidos a padrões científicos de controle.
c) A riscofobia abordada na entrevista decorre da displicência dos
indivíduos em atenderem aos ditames da saúde e da boa forma.
d) Na entrevista, o médico defende a autonomia individual como
padrão absoluto para a avaliação de comportamentos de risco.
e) Para o médico, a gestão cotidiana dos riscos depende diretamente
da vigilância constante no campo da saúde.
Resolução
Alternativa A
O texto aborda a proporção existente entre o conhecimento
científico e a prática cotidiana relacionada à saúde humana, de tal
forma que quanto mais se sabe sobre uma doença, mais se sabe a
respeito dos riscos que a podem gerar. No entanto, cabe ao ser
humano dosar a forma como lidará com tais informações; pois, ao
mesmo tempo em que deve se autocuidar, não deve permitir que esta
cautela se transforme em um estado patológico de fobia.
A capacidade de tomar medidas preventivas, evitando riscos
desnecessários e gerenciáveis, é o que a questão delimita como
sendo os “imperativos da ciência”. Vale ressaltar ainda que, ao
questionar o ponto de vista “filosófico” o enunciado indica uma linha de
raciocínio que prima muito mais por aquilo que é racionalmente
esperado e não o que, de fato, seria aplicável na prática. Isto porque
seria incabível a uma pessoa comum lidar ou evitar todos os riscos de
todas as potenciais doenças às quais estamos suscetíveis.

b) o fato ocorrido em Realengo pode ser explicado pela desorientação
espiritual de uma pessoa afastada da religião.
c) a ação praticada pelo atirador pode ser adequadamente explicada
como possessão demoníaca.
d) o caso de Realengo ilustra o papel do fanatismo religioso no
mascaramento de desejos reprimidos.
e) ideais de pureza moral são altamente positivos no processo
educativo.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. O autor afirma justamente o contrário, no trecho “há uma
lição na história de Realengo — e não é sobre prevenção psiquiátrica
nem sobre segurança nas escolas”.
b) Incorreta. O autor caracteriza o assassino de Realengo como
alguém fanático por religião, não alguém afastado dela.
c) Incorreta. o autor usa o termo demônio de maneira irônica,
atribuindo a explicação dos atos pela possessão demoníaca aos
fanáticos religiosos que não querem assumir a responsabilidade por
seus próprios impulsos e desejos.
d) Correta. O autor afirma que o fanatismo religioso leva ao
mascaramento dos desejos e também à dificuldade de aceitá-los. Para
Calligaris, o fanático toma atitudes radicais porque prefere eliminar as
tentações externas a admitir que as frustrações e desejos impuros
fazem parte da condição humana. Essa tese, defendida durante todo o
texto, fica mais explícita no seguinte trecho: “Fanático (...) é aquele
que, para reprimir suas dúvidas e seus próprios desejos impuros, sai
caçando os impuros e os infiéis mundo afora”.
e) Incorreta. O autor identifica justamente nos ideias de pureza a
tendência do fanático religioso para querer eliminar os objetos que lhe
causam desejo, mesmo que esses objetos sejam, na verdade, outras
pessoas: “a matança, neste caso, é uma maneira de suprimir os
objetos de desejo, cuja existência ameaça o ideal de pureza do
jovem.”.

a) Correta, pois conforme explicitado na introdução acima, tais
imperativos não são passíveis de adoção pragmática. Esta alternativa
corrobora o princípio transmitido pelo epidemiologista ao relacionar a
patologia mencionada (fobia) à ideia de sofrimento emocional.
b) Incorreta, pois a proposição contradiz a ideia que o médico busca
transmitir em sua entrevista, uma vez que o controle excessivo não é
saudável.
c) Incorreta. Talvez o candidato seja conduzido ao erro de assinalar
esta alternativa caso não observe o sentido incoerente causado pelo
termo “displicente” (descaso, desmazelo), pois foi confirmado na
entrevista que a riscofobia advém do controle científico excessivo e
não de uma atitude negligente, como sugerido na oração em questão.
d) Incorreta. O conceito defendido pelo epidemiologista pressupõe o
equilíbrio entre a autonomia individual e o acompanhamento médico.
Logo, não há como considerar padrão absoluto apenas uma das duas
ações.
e) Incorreta. Deve-se atentar para o uso generalizador do adjetivo
“constante” que remete à negativa ideia do controle excessivo.
Observe: “Na saúde, a vigilância constante, o excesso de exames
criou uma nova categoria: a pessoa que não está doente, mas não é
saudável. Está sob risco.”

QUESTÃO 59
Texto 1
A proibição do véu islâmico, que cobre todo o rosto,
aprovada pelo Senado francês, é um passo certo. Essa proibição não
tem nada a ver com intolerância ou mesmo cerceamento da liberdade
de praticar uma religião. O véu integral, seja o niqab ou a burca, é um
obstáculo de primeira ordem à integração, que não pode ser tolerado
em uma sociedade europeia aberta. O véu integral não é parte da
liberdade religiosa, mas apenas instrumento da tradição, usado para
privar as mulheres de suas personalidades e autonomia. A separação
entre a Igreja e o Estado, na Europa, é uma grande conquista do
Iluminismo.
(Bernd Riegert. Deutsche Welle. Adaptado.)

QUESTÃO 58
Leia o texto sobre a tragédia de Realengo.
É possível que a vida escolar de Wellington, o assassino de
Realengo, tenha sido um suplício. Mas a simples vingança pelo
bullying sofrido não basta para explicar seu ato. Eis um modelo um
pouco mais plausível.
A matança, neste caso, é uma maneira de suprimir os objetos de
desejo, cuja existência ameaça o ideal de pureza do jovem. Para
transformar os fracassos amorosos em glória, o fanatismo religioso é o
cúmplice perfeito. Você acha que seu desejo volta e insiste? Nada
disso, é o demônio que continua trabalhando para sujar sua pureza.
Graças ao fanatismo, em vez de sofrer com a frustração de meus
desejos, oponho-me a eles como se fossem tentações externas. As
meninas me dão um certo frio na barriga? Nenhum problema, preciso
apenas evitar sua sedução – quem sabe, silenciá-las.
Fanático (e sempre perigoso) é aquele que, para reprimir suas
dúvidas e seus próprios desejos impuros, sai caçando os impuros e os
infiéis mundo afora.
Há uma lição na história de Realengo – e não é sobre prevenção
psiquiátrica nem sobre segurança nas escolas. É uma lição sobre os
riscos do aparente consolo que é oferecido pelo fanatismo moral ou
religioso. Dito brutalmente, na carta sinistra de Wellington, eu leio isto:
minha fé me autorizou a matar meninas (e a me matar) para evitar a
frustrante infâmia de pensamentos e atos impuros.

Texto 2
Há algo de profundamente cínico na lei francesa que proíbe
mulheres de portar indumentárias como a burca e o niqab. Primeiro,
essa lei nada tem a ver com a laicidade do Estado.
Na verdade, o Estado laico é aquele indiferente à
religiosidade da sociedade. Tal distância significa duas coisas: as leis
não serão influenciadas pela religião e o Estado não legisla sobre
práticas e costumes religiosos. No entanto, não cabe ao Estado dizer
que uma roupa é signo de opressão. Até porque a opressão é algo
que só pode ser enunciado na primeira pessoa do singular (“Eu me
sinto oprimido”), e não na terceira pessoa (“Você está oprimido,
mesmo que não saiba ou não tenha coragem de dizer. Vim libertá-lo”).
(Vladimir Safatle. Folha de S.Paulo, 26.04.2011. Adaptado.)
Da leitura dos textos, pode-se inferir corretamente que:
a) Os dois autores recorrem a argumentos de natureza religiosa para
abordar o tema da proibição da burca na França.
b) Os dois textos condenam a separação entre Estado e religião na
sociedade burguesa.
c) Embora expressem pontos de vista opostos, os dois textos apoiamse em argumentos de natureza liberal.
d) Para os dois autores, o tema da proibição da burca é
exclusivamente jurídico.
e) Os dois autores consideram a proibição da burca um ato autoritário
por parte do Estado.

(Contardo Calligaris. Folha de S.Paulo, 14.04.2011. Adaptado.)

De acordo com o autor,
a) para se evitar tragédias como a ocorrida em Realengo, é necessário
investir em prevenção psiquiátrica e segurança pública.
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Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Não se pode negar que a questão da burca tem um forte
componente religioso. Porém, os autores não usam argumentos
religiosos para justificar suas posições. Ambos os textos se
fundamentam no aspecto jurídico que envolve os direitos e os limites
do Estado na determinação do uso dos símbolos religiosos.
b) Incorreta. O segundo texto, embora critique o uso da laicidade do
Estado como argumento para proibir a burca, não afirma que a
laicidade é, em si, algo negativo. Já o primeiro texto afirma que a
separação é positiva: “a separação (...) é uma grande conquista do
Iluminismo.”.
c) Correta. Os dois textos partem dos princípios liberais de que o
Estado deve prezar pela liberdade dos indivíduos e pela integração de
todos os cidadãos dentro da sociedade. Porém, o primeiro considera
que a proibição do uso de indumentárias religiosas favorece a
integração sem ferir a liberdade, enquanto o segundo afirma que
legislar sobre vestimentas religiosas é uma atitude que não cabe a um
Estado liberal.
d) Incorreta. Ambos os autores admitem a influência da religião na
discussão sobre a burca.
e) Incorreta. O segundo texto afirma justamente o que a alternativa
diz, mas o primeiro vê na proibição da burca uma forma de o Estado
promover a integração entre pessoas de diferentes culturas dentro de
um mesmo país.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
QUESTÃO 61
Segundo a teoria da curva ambiental de Kuznets, o índice de poluição
e de impactos ambientais nas sociedades industriais comporta-se
como na figura abaixo: a degradação da natureza aumenta durante os
estágios iniciais do desenvolvimento de uma nação, mas se estabiliza
e passa a decrescer quando o nível de renda e de educação da
população aumenta. Considere a curva ambiental de Kuznets
representada na figura e quatro situações ambientais distintas:
I. Implantação de programas de reflorestamento.
II. Mata nativa preservada.
III. Estabelecimento de uma comunidade clímax.
IV. Área desmatada para extração de madeira.

Na curva, as posições marcadas de 1 a 4 correspondem,
respectivamente, às situações
a) I, IV, III e II.
b) II, III, I e IV.
c) II, IV, I e III.
d) IV, I, II e III.
e) IV, III, I e II.
Resolução
Alternativa C
Pela análise do gráfico fornecido no enunciado da questão, podem-se
fazer as seguintes interpretações sobre as posições marcadas:

QUESTÃO 60
Leia o trecho da entrevista com um ex-presidente dos Estados Unidos.
Veja – Lucro rima com ONG?
Bill Clinton – Sim. Queremos que os investidores tenham lucro. Não
existe incompatibilidade. Sem lucro, as operações de microcrédito
tendem a não ser sustentáveis. É preciso, porém, que a busca do
lucro seja alinhada a objetivos sociais. (…) No nosso caso, recebemos
20 milhões de dólares do milionário mexicano Carlos Slim e do não
menos rico Frank Giustra, do Canadá, para emprestar a pequenos
empreendedores do Haiti. Eles vão ter lucro nessas operações, mas já
se comprometeram a reinvesti-lo nos mesmos moldes.
(Veja, 22.06.2011. Adaptado.)

Assinale a alternativa que corresponde ao pensamento econômico
expresso no texto.
a) O pensamento do ex-presidente reflete concepções próprias de
uma economia socialista, caracterizada por forte intervenção e
planificação por parte do Estado.
b) Para o ex-presidente, os problemas sociais devem ser resolvidos
pelos próprios países, sem o apoio de ajudas externas.
c) Na concepção do ex-presidente, organizações não- governamentais
devem ser entidades sem fins lucrativos.
d) O ex-presidente defende princípios não liberais na área econômica.
e) Para Bill Clinton, os problemas sociais podem ser resolvidos no
interior da lógica da economia capitalista.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. A declaração de Bill Clinton, bem como seu histórico, em
nada está alinhado ao pensamento socialista que defende uma
economia planificada e, nesse caso, nem mesmo as formas
intervencionistas do estado já que fala sobre ONGs (Organizações
Não Governamentais).
b) Incorreta. O texto mostra um ex-presidente dos EUA que, com
ajuda de investidores de outros países (México e Canadá) promovem
uma ajuda ao Haiti.
c) Incorreta. Segundo pensamento de Bill Clinton, mesmo sendo
através de ONGs, quando um investidor se dispõe a contribuir, ele
deve ter o retorno do seu investimento seguindo a lógica do sistema
capitalista.
d) Incorreta. Pois o ex-presidente estadunidense está defendendo
uma ação de uma ONG com auxílio da iniciativa privada.
e) Correta. Bill Clinton defende que mesmo quando há necessidade
de um auxilio internacional para se resolver questões sociais, a lógica
do capitalismo liberal deve ser respeitada, garantindo-se a ação da
iniciativa privada e seus respectivos lucros.

Posição 1: em relação ao eixo y, observa-se que a degradação
ambiental é pequena, em um período onde a industrialização é
também pequena. Com isso, conclui-se que a mata nativa encontra-se
preservada devido aos baixos índices de desmatamento e poluição
ambiental (situação ambiental II).
Posição 2: observa-se que ocorreu aumento da industrialização
acompanhado de um agravamento nos impactos ambientais. Concluise que o ecossistema teria sido degradado devido ao crescimento
urbano, poluição ambiental e extração da madeira, por exemplo
(situação ambiental IV). É um ponto onde o extrativismo, isto é, toda
atividade de coleta de produtos naturais, sejam eles de origem animal
(exemplo: carne), mineral (exemplo: minérios) ou vegetal (exemplo:
madeiras), está bastante presente, gerando uma intensa degradação
da natureza.
Posição 3: em relação à posição 2, observa-se na posição 3 um
decréscimo no nível de degradação ambiental apesar do crescimento
da renda per capita e da educação. Esse decréscimo na degradação
ambiental significa recuperação gradual do ecossistema, podendo esta
se dar por processos naturais de sucessão ecológica ou por
intervenção humana em programas de diminuição da poluição
ambiental como, por exemplo, programas de reflorestamento
(situação ambiental I).
Posição 4: em relação às posições anteriores, nota-se que houve
uma queda progressiva no nível de degradação ambiental,
aproximando-se do que é observado em 1. Portanto, conclui-se que,
devido ao avanço da sucessão ecológica e do sucesso de medidas
humanas na redução de impactos ambientais, as comunidades do
ecossistema em questão estão se aproximando do equilíbrio,
constituindo comunidades clímax (situação ambiental III).
Assim sendo, a sequência correta de situações ambientais esperada
é: II, IV, I e III. Portanto, a alternativa correta é C.
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QUESTÃO 62
Em 2008, a Secretaria Estadual de Saúde e pesquisadores da
Fundação Oswaldo Cruz, ambas do Rio de Janeiro, confirmaram um
caso de dengue adquirida durante a gestação. A mãe, que havia
adquirido dengue três dias antes do parto, deu à luz uma garotinha
com a mesma doença. O bebê ficou internado quase um mês, e
depois recebeu alta.
Pode-se afirmar corretamente que esse caso
a) contradiz a hipótese de que a criança em gestação receba, por
meio da barreira placentária, anticorpos produzidos pelo organismo
materno.
b) contradiz a hipótese de que a dengue é uma doença viral, uma vez
que pode ser transmitida entre gerações sem que haja a participação
do Aedes aegypti.
c) confirma que a dengue é uma doença infecto-contagiosa, que só
pode ser transmitida de pessoa para pessoa através de um vetor.
d) demonstra a possibilidade da transmissão vertical, de pessoa para
pessoa, através do contato da pessoa sadia com secreções da pessoa
doente.
e) demonstra a possibilidade de o vírus da dengue atravessar a
barreira placentária, sem que seja necessária a presença de um vetor
para sua transmissão.
Resolução
Alternativa E
A questão relata um caso de transmissão do vírus da dengue de uma
mãe para sua filha, durante a gestação da mesma, por meio da
barreira placentária.
a) Incorreta. O fato de o vírus da dengue atravessar a barreira
placentária, seguindo do corpo da mãe para a filha, não exclui a
possibilidade de anticorpos produzidos no organismo materno também
realizarem esse movimento, no mesmo sentido. Além disso, a mãe
adquiriu dengue três dias antes do parto o que não consistiu tempo
suficiente para formação de anticorpos que pudessem ser passados
para a filha via barreira placentária.
b) Incorreta. No relato da questão realmente não houve interferência
do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, e isto só
comprova que tal vírus pode ser transmitido por via placentária e que o
mosquito não se faz necessário para a transmissão. Porém isto não
exclui o fato de a dengue ser causada por um vírus. A dengue é sim
uma doença viral, causada por um arbovírus da família Flaviviridae,
gênero Flavivirus, que inclui quatro tipos imunológicos: DEN-1, DEN-2,
DEN-3 e DEN-4.
c) Incorreta. Segundo o caso relatado na questão, a criança adquiriu
dengue diretamente de sua mãe, durante a gestação, via barreira
placentária. Portanto, esta doença pode ser transmitida de uma
pessoa para outra sem o envolvimento do mosquito vetor.
d) Incorreta. A transmissão realmente foi vertical (criança infectada
durante a gestação), porém, neste caso, tal transmissão ocorreu
unicamente via corrente sanguínea, através da barreira placentária.
Não houve qualquer contato entre a pessoa sadia (criança) com
secreções da pessoa doente (mãe).
e) Correta. O vírus da dengue, assim como alguns outros vírus,
inclusive o HIV, podem atravessar a barreira placentária e contaminar
um feto em gestação. Isto é chamado de Transmissão Vertical, que
também envolve a contaminação de uma criança por sua mãe no
momento do parto ou na amamentação. Sendo assim, no caso da
dengue, a transmissão vertical exclui a necessidade do mosquito
transmissor.

(Scientific American Brasil, junho de 2011. Adaptado.)
Considerando os resultados e as condições nas quais foi realizado o
experimento, e considerando os processos de obtenção e produção da
energia que permitem a movimentação dos músculos do homem,
pode-se dizer corretamente que quatro homens
a) transportados por um carro híbrido apresentam a mesma taxa
respiratória que quatro homens pedalando, e liberam para a atmosfera
maior quantidade de dióxido de carbono que aquela liberada pelo
carro híbrido que os está transportando.
b) correndo consomem mais glicose que quatro homens pedalando ou
quatro homens caminhando, e liberaram para a atmosfera maior
quantidade de dióxido de carbono que aquela liberada por um carro
híbrido que os estivesse transportando.
c) pedalando consomem mais oxigênio que quatro homens
caminhando ou correndo, e cada um desses grupos libera para a
atmosfera maior quantidade de dióxido de carbono que aquela
liberada por um veículo híbrido que os estivesse transportando.
d) pedalando têm maior consumo energético que quatro homens
caminhando ou quatro homens correndo, e cada um desses grupos
libera para a atmosfera menor quantidade de dióxido de carbono que
aquela liberada por qualquer veículo que os estivesse transportando.
e) transportados por um veículo a gasolina ou por um veículo a diesel
liberam para a atmosfera maior quantidade de dióxido de carbono que
aquela liberada por quatro homens transportados por um veículo
híbrido, ou por aquela liberada pelo carro híbrido que os está
transportando.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. Quatro homens pedalando movimentam mais músculos
e realizam mais trabalho que quatro homens guiados por um carro.
Dessa forma, espera-se que seu organismo demande maior
quantidade de energia, levando a uma maior taxa respiratória para
abastecer suas células com a quantidade adequada de oxigênio. Além
disso, segundo o gráfico fornecido pelo enunciado, quatro homens
pedalando emitem pouco mais que 20 g de CO2 por quilômetro
percorrido, enquanto o carro híbrido emite um pouco menos que 100 g
de CO2 por quilômetro percorrido.
b) Correta. Quatro homens correndo emitem em média 100 g de CO2
por quilômetro percorrido, muito mais do que quando caminham (em
torno de 50 g de CO2) ou quando pedalam (pouco mais de 20 g).
Como o CO2 é um produto do processo de oxidação de glicose na
respiração celular, mais especificamente durante o Ciclo de Krebs
(4CO2) e na conversão de piruvato em acetil-CoA (2CO2), conclui-se
que, ao correr, os homens consomem mais glicose. Também emitem
maior quantidade de CO2 quando comparados ao carro híbrido, que
por sua vez emite um pouco menos que 100 g de CO2 por quilômetro
percorrido.
c) Incorreta. A quantidade de CO2 emitida ao andar de bicicleta é a
mais baixa dentre as apresentadas pelo gráfico (pouco mais de 20 g
de CO2 por quilômetro percorrido). Analisando-se a equação geral da
respiração celular aeróbia (abaixo), observa-se que a quantidade de
moléculas emitidas de CO2 é igual à de oxigênio (O2) consumida:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia

QUESTÃO 63
Os carros híbridos, cujos motores funcionam a combustão interna
(geralmente combustíveis fósseis) e eletricidade, são tidos como
alternativa viável para reduzir a emissão veicular de dióxido de
carbono (CO2) para a atmosfera.
Para testar se são realmente ecológicos, pesquisadores italianos
compararam as emissões de dióxido de carbono de quatro homens,
em três situações, correndo, caminhando e andando de bicicleta, com
as emissões de dióxido de carbono de carros movidos a gasolina, de
carros movidos a óleo diesel e de carros híbridos, quando cada um
desses tipos de carros transportava esses mesmos quatro homens em
percursos urbanos.
Os resultados são apresentados no gráfico a seguir, onde as barras
representam a emissão de CO2 de cada tipo de carro, e as linhas
vermelhas representam a emissão de CO2 pelo grupo de quatro
homens.

Com isso pode-se concluir que, para determinada taxa de emissão de
CO2, há um consumo de O2 diretamente proporcional (em massa).
Como os 4 homens ao pedalar emitem menos CO2 do que ao andar
ou correr, o consumo de O2 também será menor. Além disso, segundo
o gráfico, os 4 homens emitem mais CO2 do que o carro híbrido
somente ao correr.
d) Incorreta. Como foi exposto na equação geral da respiração celular
no item anterior, a massa de O2 consumida é diretamente proporcional
à de CO2 emitida. Uma vez que, ao pedalar, os 4 homens emitem
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menor quantidade de CO2, também consomem menos O2. Além disso,
ao correr, os 4 homens emitem maior quantidade de CO2 (em torno de
100 g de CO2 por quilômetro percorrido) do que o carro híbrido (um
pouco menos que 100 g de CO2 por quilômetro percorrido).
e) Incorreta. Nesta alternativa, o termo transportados refere-se aos 4
homens dentro do veículo e não ao veículo em si, diferenciação esta
evidenciada na afirmação ou por aquela liberada pelo carro híbrido
que os está transportando, onde só então o foco da alternativa voltase para o veículo. Com isso em mente, sabe-se que
independentemente do carro que os está transportando, a atividade
realizada pelos 4 homens é a mesma, portanto as quantidades de CO2
emitidas por eles nos três carros serão iguais. Além disso, ao serem
transportados por um veículo, a quantidade de CO2 emitida pelos 4
homens será equivalente à que eles emitem quando em repouso, que
por sua vez deve ser menor do que a quantidade emitida durante
qualquer atividade física apresentada (pedalar, caminhar ou correr).
Uma vez que, ao pedalar, os 4 homens emitem menos CO2 do que
qualquer dos veículos, quando em repouso a diferença deverá ser
ainda maior.

genes dentro da própria espécie, o que não ocorreu aqui.
c) Incorreta. Esta alternativa enfoca o processo de hibridação, que
consiste na reprodução entre dois animais ou duas plantas de
espécies diferentes, quando possível. Às espécies geradas através da
hibridização damos o nome de mestiços, ou simplesmente, híbridos.
Por exemplo, o cruzamento da égua (Equus caballus) e do jumento
(Equus asinus) forma os híbridos burro (macho) e mula (fêmea),
normalmente inférteis. Este item está incorreto, pois para que a
hibridação seja possível, há a necessidade das espécies serem
aparentadas, o que é dito de forma contrária na alternativa.
d) Incorreta. A alternativa está incorreta. Mesmo que fosse aplicada a
seleção artificial, não seria possível realizar acasalamentos
direcionados entre um peixe (lambari) e uma ave e entre um mamífero
(porco) e uma ave, pois estes animais, apesar de todos pertencerem
ao Filo Chordata, pertencem a Classes e, principalmente, espécies
diferentes, inviabilizando este tipo de cruzamento.
e) Incorreta. Apesar das mutações gênicas determinarem
variabilidade genética e, consequentemente, a possibilidade do
surgimento de indivíduos que produzem novas características, as
mutações surgem ao acaso e não em resposta às necessidades
impostas pelo ambiente. Esta visão é essenciamente Lamarckista,
tornando este item incorreto.

QUESTÃO 64
Considere o cartum.

QUESTÃO 65

De maneira bem humorada e com certo exagero, a figura faz
referência aos
a) organismos transgênicos, nos quais genes de uma espécie são
transferidos para outra espécie de modo que esta última expresse
características da primeira.
b) organismos geneticamente modificados, nos quais técnicas de
engenharia genética permitem que se manipulem genes da própria
espécie, fazendo-os expressar características desejáveis.
c) animais híbridos, obtidos a partir do cruzamento entre indivíduos de
espécies diferentes, o que permite que características de uma espécie
sejam expressas por espécies não aparentadas.
d) animais obtidos por seleção artificial, a partir da variabilidade obtida
por acasalamentos direcionados, processo que permite ao homem
desenvolver em espécies domésticas características de interesse
comercial.
e) animais resultantes de mutação gênica, mecanismo a partir do qual
os indivíduos da espécie produzem novas características, em resposta
às necessidades impostas pelo ambiente.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Organismos transgênicos são aqueles que, mediante
técnicas de engenharia genética, tiveram introduzido em seu material
genético um ou mais genes exógenos, isto é, gene(s) de uma outra
espécie. Sendo assim, a alternativa está correta, pois os organismos
citados são realmente transgênicos e estão expressando genes de
outras espécies. O mamífero porco está formando asas de aves e o
peixe lambari está formando coxas de aves.
b) Incorreta. Organismos Geneticamente Modificados (OGM) são,
segundo o art. 3º, inciso V, da Lei Federal brasileira nº 11.105, de 24
de março de 2005, organismo cujo material genético (DNA/RNA) tenha
sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética,
excluídos desta classificação aqueles organismos "resultantes de
técnicas que impliquem a introdução direta, num organismo, de
material hereditário, desde que não envolvam a utilização de
moléculas de DNA/RNA recombinante ou OGM, tais como:
fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução
poliplóide e qualquer outro processo natural. O exercício trata de um
organismo geneticamente modificado, porém, neste caso, este
indivíduo recebeu um ou mais genes de uma outra espécie (porco
recebeu genes para formar asas e lambari recebeu genes para formar
coxas), sendo, portanto, considerado um organismo transgênico. Na
maior parte das vezes que se fala em Organismos Geneticamente
Modificados, estes são organismos transgênicos. OGMs e
transgênicos não são sinônimos: todo transgênico é um organismo
geneticamente modificado, mas nem todo OGM é um transgênico.
Portanto, a alternativa está incorreta pois fala-se em manipulação de

Nunca se viram tantos gêmeos e trigêmeos. As estatísticas
confirmam a multiplicação dos bebês, que resulta da corrida das
mamães às clínicas de reprodução.
O motivo pelo qual a reprodução assistida favorece a gestação de
mais de uma criança é a própria natureza do processo. Primeiro, a
mulher toma medicamentos que aumentam a fertilidade e, em
consequência, ela libera diversos óvulos em vez de apenas um. Os
óvulos são fertilizados em laboratório e introduzidos no útero. Hoje, no
Brasil, permite-se que apenas quatro embriões sejam implantados –
justamente para diminuir os índices de gravidez múltipla.
(Veja, 30 de março de 2011.)
Suponha que uma mulher tenha se submetido ao tratamento descrito
na notícia, e que os quatro embriões implantados em seu útero
tenham se desenvolvido, ou seja, a mulher dará à luz quadrigêmeos.
Considerando-se um mesmo pai para todas as crianças, pode-se
afirmar que
a) a probabilidade de que todas sejam meninas é de 50%, que é a
mesma probabilidade de que todos sejam meninos.
b) a probabilidade de as crianças serem do mesmo sexo é de 25%, e
a probabilidade de que sejam dois meninos e duas meninas é de 50%.
c) embora as crianças possam ser de sexos diferentes, uma vez que
se trata de gêmeos, serão geneticamente mais semelhantes entre si
do que o seriam caso tivessem nascidas de gestações diferentes.
d) as crianças em questão não serão geneticamente mais
semelhantes entre si do que o seriam caso não fossem gêmeas, ou
seja, fossem nascidas de quatro diferentes gestações.
e) as crianças serão gêmeos monozigóticos, geneticamente idênticos
entre si e, portanto, todas do mesmo sexo.
Resolução
Alternativa X
a) Incorreta. A cada parto existe a probabilidade do nascimento de
menino e menina na mesma proporção, isto é, 50% para cada sexo.
Neste exercício, apesar de tratar-se de gêmeos (quadrigêmeos), estes
são formados por óvulos e espermatozóides diferentes, sendo,
portanto, geneticamente distintos e nomeados então como gêmeos
dizigóticos, fraternos ou bivitelinos. A alternativa A informa que a
probabilidade de que todas as crianças sejam meninas é de 50%, e
que é a mesma probabilidade para o nascimento só de meninos, o que
torna a alternativa incorreta. Sejam P(M) e P(F) a probabilidade de as
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crianças serem todas do sexo masculino e todas do sexo feminino,
1 1 1 1 1
.
respectivamente. Então P ( M ) = P ( F ) = ⋅ ⋅ ⋅ =
2 2 2 2 16
b) Incorreta. Sejam P(M) e P(F) a probabilidade de as crianças serem
todas do sexo masculino e todas do sexo feminino, respectivamente.
1 1 1 1 1
. Logo, a probabilidade de as
Então P ( M ) = P ( F ) = ⋅ ⋅ ⋅ =
2 2 2 2 16
1
1
2 1
+
=
= = 12,5% .
crianças serem do mesmo sexo é
16 16 16 8
Além disso, a probabilidade de as crianças serem dois meninos e duas
C
6 3
meninas é 4,2 =
= = 37,5% .
16 16 8
c) Incorreta, pois apesar de serem considerados gêmeos, eles são
geneticamente distintos como bebês nascidos de gestações
diferentes, pois foram formados de óvulos e espermatozóides
geneticamente distintos. Esta distinção genética foi determinada pelos
eventos crossing-over (ou permutação) e segregação independente
dos cromossomos homólogos que estes gametas sofreram na meiose
I.
d) Correta, pois as crianças em questão serão geneticamente
distintas assim como o são crianças nascidas de gestações diferentes,
de acordo com o que foi explicado na alternativa anterior.
e) Incorreta. Conforme já explicado anteriormente, no caso
apresentado, as 4 crianças serão dizigóticas. Como consequência
disso poderão apresentar sexos diferentes, pois são formadas por
gametas geneticamente distintos.

ancestralidade e evolução proposta por Darwin.
II. Correta. Darwin também se contrapõe ao essencialismo de Platão.
A filosofia do essencialismo platônico alega que a variação dos seres
vivos não tem sentido, uma vez que cada espécie tem sua essência
fixa e eterna. Esta visão nega que novas características teriam
aparecido em seres ancestrais e teriam passado por seleção natural
até o surgimento dos seres vivos atuais.
III. Correta, pois, se comprovassem, de fato, a existência de algum ser
vivo que não possui ancestral, toda a teoria darwiniana estaria
comprometida já que ela se baseia na seleção natural de espécies
ancestrais que deram origem às espécies atuais necessariamente.
IV. Incorreta, pois se todas as espécies atuais apresentam um
ancestral e a ancestralidade é obrigatória a todos os seres vivos,
conclui-se que em algum momento no passado encontra-se um
ancestral necessariamente comum entre todas as espécies atuais.
Desse modo, não podemos afirmar que os ancestrais dos seres vivos
atuais não eram aparentados entre si.
V. Incorreta, pois em momento algum Darwin nega a existência de
espécies extintas, que não deixaram descendentes. Sua teoria afirma
que certas espécies poderiam ter sido extintas apenas por terem sido
selecionadas negativamente e eliminadas de certo meio, por não
conseguirem se adaptar a este.
QUESTÃO 67
No para-choque de um caminhão, estava escrita a frase:

QUESTÃO 66

Atrás do caminhão vinha um ônibus escolar e os alunos, além de se
divertirem com a frase, fizeram os seguintes comentários:

Se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, minha
teoria poderá ser enterrada.
(Charles Darwin)
Sobre essa frase, afirmou-se que:
I.
Contrapõe-se ao criacionismo religioso.
II.
Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas
as espécies têm uma essência fixa e eterna.
III. Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a
hipótese evolutiva darwiniana.
IV. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da modificação
de espécies ancestrais, não aparentadas entre si.
V.
Nega a existência de espécies extintas, que não deixaram
descendentes.

Pedrinho: – A frase está errada, pois o cavalo-marinho não se faz
passar por peixe. Ele é um peixe.
Marcos: – Sim, mas nem tudo está tão errado assim. Afinal, sendo
cordados, cavalos e peixes possuem fendas branquiais em alguma
etapa de seu desenvolvimento.
João: – É verdade. Porém só nisso se assemelham, pois os cavalos,
como os demais mamíferos, têm sistema nervoso dorsal, enquanto
que no peixe é lateral.
Flávia: – Vocês todos estão errados, pois os cavalos-marinhos não
são peixes, mas sim crustáceos, como o camarão, a lagosta e o
caranguejo.

É correto o que se afirma em
a) IV, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II, III, IV e V.
Resolução
Alternativa D
A questão expõe uma citação de Charles Darwin, renomado
naturalista do século XIX, que propôs uma teoria para explicar o
processo de evolução das espécies, baseando-se em um mecanismo
por ele chamado de Seleção Natural. Nesta teoria, Darwin dizia que
características favoráveis a uma espécie, que são hereditárias assim
como quaisquer outras características, tendem a ser mais comuns em
gerações sucessivas desta população, e as características
desfavoráveis tendem a se tornar menos comuns já que, por não levar
à plena adaptação da espécie a certo habitat, não são eficientemente
reproduzidas para as gerações seguintes.
Com esta ideia, e reiterando sua citação, Darwin concluiu que os seres
vivos atuais descendem de ancestrais que passaram pelo processo de
seleção natural no decorrer de milhões e milhões de anos. Sendo
assim:
I. Correta, pois Darwin contesta veementemente a teoria do
criacionismo. O criacionismo é uma crença religiosa que acredita na
existência de um agente sobrenatural, ou um ser superior (por muitos
chamado de Deus), que teria criado todas as espécies da Terra
isoladamente umas das outras, negando, portanto, a existência da

Rafael: – É isso mesmo! Crustáceos, com todas as características
típicas desse grupo de artrópodes, incluindo cauda articulada e
exoesqueleto.
Paulo: – O Rafael só errou em uma coisa: os crustáceos não são
artrópodes. Os insetos é que o são.
Gilmar: – Nem peixes, nem crustáceos. São mamíferos aquáticos, ou
não se chamariam cavalos-marinhos.
Pode-se dizer que estão corretos
a) Pedrinho, Marcos e João, apenas.
b) Pedrinho e Marcos, apenas.
c) Flávia e Rafael, apenas.
d) Flávia e Paulo, apenas.
e) Gilmar, apenas.
Resolução
Alternativa B
A questão levanta uma discussão sobre zoologia entre alguns alunos
dentro de um ônibus escolar. Analisando cada argumentação concluise:
- Pedrinho está correto em sua afirmação, pois se levado o
entendimento literal da placa do caminhão, entende-se que o cavalomarinho é uma espécie de equino, assim como éguas e cavalos, que
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estaria mimetizando um peixe para não se esforçar puxando carroças.
Isso não faz sentido, pois os cavalos-marinhos são, de fato, peixes
ósseos da família Syngnathidae, pertencentes ao gênero
Hippocampus.

II – Falsa.
A partir da Teoria de Repulsão dos Pares Eletrônicos (VSEPR), temos:

O C O

- Marcos também está correto. Ao concluir que o cavalo-marinho é um
peixe e, portanto, pertencente ao mesmo filo dos cavalos (classe
Mammalia), o filo Chordata, o aluno cita corretamente uma das quatro
características obrigatórias aos animais deste filo: as fendas
branquiais (faringeanas) em algum momento da vida. As outras três
características exclusivas de todos os cordados seriam a presença de
notocorda, também em algum momento da vida, a formação do tubo
neural na região dorsal do corpo e a cauda pós-anal.

O

S

O

O
H

H

Linear
Angular

Angular

III – Falsa.
As moléculas de CO2 são apolares (µR = 0) e, no estado sólido,
apresentam interações intermoleculares fracas do tipo Forças de
London, também chamadas de dipolo instantâneo-dipolo induzido ou
Forças de Van der Waals.

- João está errado ao dizer que, enquanto nos mamíferos o cordão
nervoso é dorsal, nos peixes ele é lateral, quando em todos os
cordados, conforme citado anteriormente, o tubo neural é sempre
dorsal. A confusão pode ter ocorrido devido à existência, nos peixes,
de um órgão chamado linha lateral, usado para detectar movimentos
ao redor na água.

QUESTÃO 69
A ductilidade é a propriedade de um material deformar-se, comprimirse ou estirar-se sem se romper

- Flávia está errada ao contestar que os cavalos-marinhos são peixes,
classificando-os como crustáceos. Conforme citado no primeiro item
acima, os cavalos-marinhos são osteíctes da família Syngnathidae,
pertencentes ao gênero Hippocampus.
- Rafael está errado em dois aspectos. Primeiro ao concordar que os
cavalos-marinhos não são peixes e, sim, crustáceos. Segundo, ao
citar “cauda articulada” como característica típica de Arthropoda, filo
no qual se incluem os crustáceos. Os artrópodes apresentam
membros articulados, mas não uma cauda que seja assim. A cauda é
uma extensão da coluna vertebral. Portanto, está presente apenas nos
vertebrados e, jamais, em invertebrados como os artrópodes.
- Paulo está errado ao afirmar que os crustáceos não são artrópodes e
somente os insetos o são. Tanto insetos quanto crustáceos pertencem
ao filo Arthropoda, pois ambos possuem corpo segmentado com
membros articulados e exoesqueleto quitinoso.

A prata é um metal que apresenta excelente ductilidade e a maior
condutividade elétrica dentre todos os elementos químicos. Um fio de
prata possui 10 m de comprimento ( l ) e área de secção transversal
(A) de 2,0x10−7 m2 .

- Gilmar também está errado, pois afirma que os cavalos-marinhos são
mamíferos aquáticos pelo fato de serem chamados de “cavalos”. Isto
não é verdade, já que os cavalos-marinhos são peixes ósseos da
família Syngnathidae, pertencentes ao gênero Hippocampus,
conforme citado anteriormente.
Portanto, a alternativa correta é B.

Considerando a densidade da prata igual a 10,5 g/cm3 , a massa
molar igual a 108 g/mol e a constante de Avogadro igual a
6,0 × 1023 mol-1 , o número aproximado de átomos de prata nesse fio
será
a) 1,2 × 1022 .
b) 1,2 × 1023 .
c) 1,2 × 1020 .

QUESTÃO 68
O magma que sai dos vulcões durante as erupções é constituído por
rochas fundidas e vários tipos de gases e vapores, tais como CO ,
CO2 , SO2 , SO3 , HCl e H 2O . A respeito dessas substâncias, são
feitas as seguintes afirmações:

e) 6,0 × 1023 .
d) 1,2 × 1017 .
Resolução
Alternativa B
O volume de um cilindro é calculado pela área da base multiplicado
pela altura. Sendo assim:
V = l ⋅ A = 2,0 ⋅ 10 −7 x10

I. Quando dissolvidos em água, os gases CO2 , SO2 , SO3 e HCl
geram soluções eletrolíticas cujo pH é menor que 7.
II. As moléculas de CO2 , SO2 e H 2O apresentam geometria linear.
III. No estado sólido, as moléculas de CO2 encontram-se atraídas

V = 2,0 ⋅ 10 −6 m3

entre si por ligações de hidrogênio muito intensas.

Como 1m = 1⋅ 10 cm ,conclui-se que 2,00.10−6 m3 = 2,00 cm3 .

É correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
Resolução
Alternativa A
I – Verdadeira.
O CO2, SO2, SO3 e HCl, ao se dissolverem em água, formam os
seguintes equilíbrios:
+
−
CO2( g ) ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ CO2( aq ) ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ H2CO3 ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ H( aq ) + HCO3( aq )

A densidade da prata é igual a 10,5 g/cm3 , por isso:
10,5 g
1,00 cm3
X
2,00 cm3

3

6

3

X = 21,0 g
A massa molar da prata (Ag) é 108 g/mol , a partir dessa informação
podemos escrever:

1 mol Ag
Y

Y = 0,194 ≈ 0,20 mol

108 g
21,0 g

Como:

+
2−
SO2( g ) ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ SO2( aq ) ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ H2SO3 ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ 2H( aq ) + SO3( aq )

1 mol

+
2−
SO3( g ) ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ SO3( aq ) ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ H2SO4 ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ 2H( aq ) + SO4( aq )

0,20 mol

+
−
HCl( aq ) ‡ˆ ˆˆ ˆ†
ˆˆ H( aq ) + Cl( aq )

Em todos os equilíbrios ocorre liberação de íons, tornando as soluções
eletrolíticas, ou seja, condutoras de eletricidade. Devido à liberação de
íons H+, as soluções apresentam caráter ácido ( pH < 7 ).

6,00 ⋅ 1023 átomos
Z

Z = 1,2 ⋅ 1023 átomos de prata.
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QUESTÃO 70
A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é
uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela
estabelece que, durante uma transformação química, a soma das
massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta
teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo
atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a
explicação mais apropriada para a Lei da Conservação da Massa de
Lavoisier é a de que:
a) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros
átomos durante uma transformação química.
b) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons,
nêutrons e elétrons.
c) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos
os aspectos de caracterização.
d) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades
específicas de energia.
e) Toda a matéria é composta por átomos.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Segundo a Teoria de Dalton, os átomos eram
indestrutíveis e indivisíveis e, portanto, uma reação química será uma
recombinação dos átomos. Assim, a massa inicial de um processo
químico é igual à massa final (Conservação das massas).
b) Incorreta. A afirmação está correta, porém ela não foi feita por
Dalton, além de não explicar a Lei da Conservação de Massas.
c) Incorreta. Dalton, em seu modelo, propõe que os átomos de um
mesmo elemento químico são idênticos em massa.
Atualmente, no entanto, átomos do mesmo elemento químico são
idênticos no número de prótons (Z), podendo ser diferentes em outros
aspectos de caracterização, como por exemplo o número de nêutrons,
e portanto a própria massa.
d) Incorreta. A energia quantizada do elétron num átomo foi defendida
por Bohr em 1913, além de não explicar a lei de conservação das
massas.
e) Incorreta. Por volta de 450 a.C., surge a ideia de que a matéria é
composta por átomos com o filósofo Demócrito. Dalton também
defendia essa ideia, além de propor que os átomos eram indivisíveis e
indestrutíveis. Porém, só essa proposição não explica a Lei da
Conservação das Massas.

QUESTÃO 72
Os compostos orgânicos possuem interações fracas e tendem a
apresentar temperaturas de ebulição e fusão menores do que as dos
compostos inorgânicos. A tabela apresenta dados sobre as
temperaturas de ebulição e fusão de alguns hidrocarbonetos.

SUBSTÂNCIA

–162

–182

propano

–42

–188

eteno

–104

–169

propino

–23

–101

Na temperatura de –114 °C é correto afirmar que os estados físicos
em que se encontram os compostos, metano, propano, eteno e
propino, são, respectivamente,
a) sólido, gasoso, gasoso e líquido.
b) líquido, sólido, líquido e sólido.
c) líquido, gasoso, sólido e líquido.
d) gasoso, líquido, sólido e gasoso.
e) gasoso, líquido, líquido e sólido.
Resolução
Alternativa E
Observe nos diagramas abaixo o estado físico correspondente para
cada substância, na temperatura de –114 °C:
Metano
Líquido

Sólido

Gasoso

–162ºC

–182ºC

–114ºC

Propano
Líquido

Sólido

–188ºC

–114ºC

Gasoso

–42ºC

Eteno
Líquido

Sólido

–169ºC

–114ºC

Gasoso

–104ºC

Propino
Líquido

Sólido

–114ºC

a) 5x109 anos.
b) 10x109 anos.

–101ºC

Gasoso

–23ºC

QUESTÃO 73
Os desodorantes do tipo aerossol contêm em sua formulação
solventes e propelentes inflamáveis. Por essa razão, as embalagens
utilizadas para a comercialização do produto fornecem no rótulo
algumas instruções, tais como:
• Não expor a embalagem ao sol.
• Não usar próximo a chamas.
• Não descartar em incinerador.

c) 15x109 anos.
d) 20x109 anos.
e) 25x109 anos.
Resolução
Alternativa C
Sendo a concentração inicial de urânio da água é de 0,16 μg/L de
238
U , para determinar o tempo necessário para que a concentração de
urânio na água se reduza a concentração de 0,02 μg/L:
t1

TF (°C)

metano

QUESTÃO 71
Durante sua visita ao Brasil em 1928, Marie Curie analisou e constatou
o valor terapêutico das águas radioativas da cidade de Águas de
Lindóia, SP. Uma amostra de água de uma das fontes apresentou
concentração de urânio igual a 0,16 μg/L . Supondo que o urânio
dissolvido nessas águas seja encontrado na forma de seu isótopo
mais abundante, 238 U , cuja meia-vida é aproximadamente 5x109
anos, o tempo necessário para que a concentração desse isótopo na
amostra seja reduzida para 0,02 μg/L será de

t1

TE (°C)

t1

2
2
2
0,16 ⎯⎯⎯
→ 0,08 ⎯⎯⎯
→ 0,04 ⎯⎯⎯
→ 0,02 μg/L
Como podemos observar neste esquema, se passaram 3 meias vidas,
ou seja, 3x5x109 = 15x109 anos.

Outra forma possível de resolução seria:
(www.gettyimagens.pt)
Uma lata desse tipo de desodorante foi lançada em um incinerador a
25 ºC e 1 atm. Quando a temperatura do sistema atingiu 621 ºC, a lata
explodiu. Considere que não houve deformação durante o
aquecimento. No momento da explosão a pressão no interior da lata
era
a) 1,0 atm.
b) 2,5 atm.
c) 3,0 atm.
e) 30,0 atm.
d) 24,8 atm.

1
1 1
da concentração inicial. Como
, são
=
8
8 23
necessários 3 tempos de meia vida para atingir a concentração de
0,02 μg/L. Como o tempo de uma meia vida é de 5x109 anos. Temos

A concentração final é

que 3x5x109 = 15x109 anos.
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Resolução
Alternativa C
Como não houve deformação da lata durante o aquecimento, a
transformação gasosa aconteceu a volume constante:
Início
Pi = 1 atm
Ti = 25ºC = 298 K

O
HO

Fim
PF = ?
TF = 621ºC = 894 K

F

e) Incorreta. O composto pode realizar reações de eliminação porque
apresenta a função álcool e um átomo de flúor em sua estrutura, e não
pela presença de duplas ligações. As ligações duplas carbono–
carbono sofreriam outros tipos de reações como, por exemplo, adição.

O
OH

OH

QUESTÃO 75
Em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi
montada uma máquina constituída por uma polia, fios e duas
plataformas A e B horizontais, todos de massas desprezíveis, como
mostra a figura.
Um objeto de massa m = 225 kg, colocado na plataforma A,
inicialmente em repouso no solo, deve ser levado verticalmente para
cima e atingir um ponto a 4,5 m de altura, em movimento
uniformemente acelerado, num intervalo de tempo de 3 s. A partir daí,
um sistema de freios passa a atuar, fazendo a plataforma A parar na
posição onde o objeto será descarregado.

H

O

H

betametasona

Com relação à estrutura representada, pode-se afirmar que
a) o composto apresenta seis carbonos assimétricos.
b) o composto apresenta três grupos funcionais de cetona.
c) o composto apresenta dois grupos funcionais de álcool.
d) o composto apresenta seis átomos de carbono com hibridização do
tipo sp2.
e) o composto sofre reação de eliminação, pois apresenta duplas
ligações.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Há 8 carbonos assimétricos ou quirais, conforme a figura
a seguir:
O
HO

H

O

QUESTÃO 74
Observe a estrutura do corticoide betametasona.

F

OH

H

Pi PF
P
1
=
⇒
= F ⇒ PF = 3 atm
Ti TF
298 894

HO

OH

OH

OH

H
H

F
O

Considerando g = 10 m/s2, desprezando os efeitos do ar sobre o
sistema e os atritos durante o movimento acelerado, a massa M, em
kg, do corpo que deve ser colocado na plataforma B para acelerar
para cima a massa m no intervalo de 3 s é igual a
a) 275.
b) 285.
c) 295.
d) 305.
e) 315.
Resolução
Alternativa A
Sabendo que o bloco m parte do repouso (v0 = 0), podemos encontrar
a aceleração à qual está sendo submetido através da equação horária
do movimento uniforme acelerado:

b) Incorreta. O composto apresenta somente dois grupos funcionais
cetonas como indica a figura:
O
HO

OH

OH

H
H

F
O

ΔS = v 0 ⋅ t +

c) Incorreta. O composto apresenta 3 grupos funcionais álcool:
O
HO

OH

As resultantes das forças que agem sobre cada um dos elementos de
massa desprezível (polia, fios e plataformas) serão nulas
(R = m ⋅ a = 0 ⋅ a = 0) .

OH

Assim, podemos considerar os conjuntos compostos por plataforma,
bloco e fios de conexão como um único bloco. Teremos, com isso, a
seguinte distribuição de forças:

H
F

a ⋅t2
a ⋅ 32
⇔ 4,5 = 0 ⋅ 3 +
⇔ a = 1 m/s2
2
2

H

O

d) Correta. O composto apresenta 6 átomos de carbono com
hibridização sp 2 :
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QUESTÃO 77
A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula
gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação
do peixe. Um desses peixes está em repouso na água, com a força
peso, aplicada pela Terra, e o empuxo, exercido pela água,
equilibrando-se, como mostra a figura 1. Desprezando a força exercida
pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao aumentar o volume
ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem que a massa do peixe
varie significativamente, o volume do corpo do peixe também
aumente. Assim, o módulo do empuxo supera o da força peso, e o
peixe sobe (figura 2).

Aplicando a Segunda Lei de Newton para cada bloco, obtemos:
⎧⎪T − Pm = m ⋅ a ⇔ T = m ⋅ a + m ⋅ g (I)
⎨
⎪⎩PM − T = M ⋅ a ⇔ T = M ⋅ g − M ⋅ a (II)

Na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta, porque
a) é inversamente proporcional à variação do volume do corpo do
peixe.
b) a intensidade da força peso, que age sobre o peixe, diminui
significativamente.
c) a densidade da água na região ao redor do peixe aumenta.
d) depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta.
e) o módulo da força peso da quantidade de água deslocada pelo
corpo do peixe aumenta.
Resolução
Alternativa E
O módulo do empuxo é igual ao módulo do “peso” do líquido
deslocado pelo peixe que está submerso e é dado por E = ρL ⋅ g ⋅ VLD ,

Igualando (I) e (II), chegamos a:
⎛g +a⎞
m ⋅ (a + g ) = M ⋅ (g − a ) ⇔ M = m ⋅ ⎜
⎟⇔
⎝g −a⎠
⎛ 10 + 1 ⎞
M = 225 ⋅ ⎜
⎟ ⇔ M = 275 kg
⎝ 10 − 1 ⎠

QUESTÃO 76
Uma pessoa, com 80 kg de massa, gasta para realizar determinada
atividade física a mesma quantidade de energia que gastaria se
subisse diversos degraus de uma escada, equivalente a uma distância
de 450 m na vertical, com velocidade constante, num local onde g =
10m / s 2 .
A tabela a seguir mostra a quantidade de energia, em joules, contida
em porções de massas iguais de alguns alimentos.

onde ρL é a densidade do líquido e VLD é o volume de líquido
deslocado pelo peixe (que é igual ao volume do peixe). Isso torna os
itens (a) e (d) falsos.
Ao inflar a bexiga, o peixe aumenta seu volume V praticamente sem
m
diminui e seu peso
modificar sua massa m, logo sua densidade ρ =
V
P = m ⋅ g é mantido praticamente constante, sendo o item (b) falso.
O item (c) é falso pois a água não sofre mudança de densidade.
O item (d) é verdadeiro pois o volume de líquido deslocado pelo peixe
é o próprio volume do peixe, que aumenta, fazendo com que o “peso”
desse líquido seja maior.
Observação: aqui, “peso” do líquido deslocado não é exatamente uma
força que existe, como sugere o item (d), pois se refere a uma
quantidade imaginária de água que ocuparia o espaço onde está
localizado o peixe.
QUESTÃO 78
Clarice colocou em uma xícara 50 mL de café a 80 °C, 100 mL de leite
a 50 °C e, para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 mL de
adoçante líquido a 20 °C. Sabe-se que o calor específico do café vale
1 cal/(g ⋅ °C), do leite vale 0,9 cal/(g ⋅ °C), do adoçante vale 2 cal/(g ⋅ °C)
e que a capacidade térmica da xícara é desprezível.

Considerando que o rendimento mecânico do corpo humano seja da
ordem de 25%, ou seja, que um quarto da energia química ingerida
na forma de alimentos seja utilizada para realizar um trabalho
mecânico externo por meio da contração e expansão de músculos,
para repor exatamente a quantidade de energia gasta por essa pessoa
em sua atividade física, ela deverá ingerir 4 porções de
a) castanha de caju.
b) batata frita.
c) chocolate.
d) pizza de mussarela.
e) espaguete.
Resolução
Alternativa E
O trabalho realizado pela pessoa para subir as escadas é igual (em
módulo) à variação de sua energia potencial gravitacional:
τ = m ⋅ g ⋅ Δh = 80 ⋅ 10 ⋅ 450
τ = 360000J
τ = 360kJ
Como o rendimento é de 25%, aproveita-se 25% = 1/4 da energia
química do alimento ingerido. Mas são ingeridas quatro porções, logo
a energia química de uma porção (1/4 de quatro porções) é
convertida em trabalho.
Pela tabela, a pessoa deve ingerir uma porção de espaguete, que
fornece 360kJ.

Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante
sejam iguais e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível,
depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida
de Clarice, em °C, estava entre
a) 75,0 e 85,0.
b) 65,0 e 74,9.
c) 55,0 e 64,9.
d) 45,0 e 54,9.
e) 35,0 e 44,9.
28

(19) 3251-1012

O ELITE RESOLVE UNESP 2012 – PRIMEIRA FASE/CONHECIMENTOS GERAIS

Resolução
Alternativa C
O mais adequado nesta questão é o aluno perceber que a capacidade
térmica do adoçante é desprezível, devido à sua pequena quantidade
frente ao café e ao leite.
Seja T a temperatura final da mistura e d a densidade dos líquidos:
m
d = ⇒ m = d ⋅ V e Q = m ⋅ c ⋅ (T f − T i )
V
Sendo T f a temperatura de equilíbrio (final) e T i a temperatura inicial
da substância considerada.
Utilizando a legenda:
L – leite
C – café
A – adoçante

Resolução
Alternativa B
Observe que de acordo com o gráfico, para um objeto posicionado
numa abscissa p = 20 cm , a imagem conjugada também está

posicionada nessa abscissa, pois p ' = 20 cm . Assim, essa posição
corresponde a um dos pontos antiprincipais da lente. Como cada foco
se localiza no ponto médio entre o ponto antiprincipal e o centro óptico
da lente, segue que:
2f = 20 ⇔ f = 10 cm

Vamos julgar agora cada afirmação:
(I) Falsa. Sendo a distância focal f = 10 cm = 0,1 m , segue que a
vergência dessa lente é dada por:

QL + QC = 0 ⇒ (d ⋅ VL ) ⋅ cL ⋅ (TLf − TLi ) + (d ⋅ VC ) ⋅ cC ⋅ (TCf − TCi ) = 0 ⇒

V=

⇒ ( d ⋅ 100) ⋅ 0,9 ⋅ (T − 50) + ( d ⋅ 50) ⋅ 1⋅ (T − 80) = 0 ⇒

⇒ T ≈ 60,7 ºC

1 1
=
= 10 di
f 0,1

(II) Falsa. Colocando um objeto real entre 0 (posição do centro óptico)
e 10 cm (posição do foco) do centro óptico da lente, a imagem
conjugada pela lente é virtual, direita e maior, conforme mostra a
figura abaixo:

Se considerássemos o adoçante, teríamos:
QL + QC + QA = 0 ⇒
⇒ (d ⋅ VL ) ⋅ cL ⋅ (TLf − TLi ) + (d ⋅ VC ) ⋅ cC ⋅ (TCf − TCi ) + (d ⋅ VA ) ⋅ c A ⋅ (TAf − TAi ) = 0 ⇒
⇒ ( d ⋅ 100) ⋅ 0,9 ⋅ (T − 50) + ( d ⋅ 50) ⋅ 1⋅ (T − 80) + ( d ⋅ 2) ⋅ 2 ⋅ (T − 20) = 0 ⇒

⇒ T ≈ 59,6 ºC

Observe que as unidades das grandezas são iguais para café, leite e
adoçante e não entram nos cálculos, pois seriam canceladas na
equação numérica (exceto a unidade de temperatura, que fornece a
resposta). Não é necessário, nesse caso, adotar o sistema
internacional.

Foco

QUESTÃO 79
Em um experimento didático de óptica geométrica, o professor
apresenta aos seus alunos o diagrama da posição da imagem
conjugada por uma lente esférica delgada, determinada por sua
coordenada p’, em função da posição do objeto, determinada por sua
coordenada p, ambas medidas em relação ao centro óptico da lente.

(III) Verdadeira. Para p = 50 cm , a localização da imagem conjugada
pela lente é dada por:
1 1 1
1
1
1
+
= ⇔
+
=
⇔ p ' = 12,5 cm
p p' f
50 p ' 10
O aumento linear transversal será dado por:
p'
12,5
1
A=− =−
=−
p
50
4
O sinal negativo indica que, de fato, a imagem tem orientação invertida
em relação ao objeto.
QUESTÃO 80
A luz visível é uma onda eletromagnética, que na natureza pode ser
produzida de diversas maneiras. Uma delas é a bioluminescência, um
fenômeno químico que ocorre no organismo de alguns seres vivos,
como algumas espécies de peixes e alguns insetos, onde um
pigmento chamado luciferina, em contato com o oxigênio e com uma
enzima chamada luciferase, produz luzes de várias cores, como verde,
amarela e vermelha. Isso é o que permite ao vaga-lume macho avisar,
para a fêmea, que está chegando, e à fêmea indicar onde está, além
de servir de instrumento de defesa ou de atração para presas.

Analise as afirmações.
I. A convergência da lente utilizada é 5 di.
II. A lente utilizada produz imagens reais de objetos colocados
entre 0 e 10 cm de seu centro óptico.
III. A imagem conjugada pela lente a um objeto linear colocado a
1
da altura do
50 cm de seu centro óptico será invertida e terá
4
objeto.
Está correto apenas o contido em
a) II.
b) III.
c) I e II.
d) I e III.
e) II e III.

vaga-lumes emitindo ondas eletromagnéticas visíveis
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As luzes verde, amarela e vermelha são consideradas ondas
eletromagnéticas que, no vácuo, têm
a) os mesmos comprimentos de onda, diferentes frequências e
diferentes velocidades de propagação.
b) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e
diferentes velocidades de propagação.
c) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e iguais
velocidades de propagação.
d) os mesmos comprimentos de onda, as mesmas frequências e
iguais velocidades de propagação.
e) diferentes comprimentos de onda, as mesmas frequências e
diferentes velocidades de propagação.
Resolução
Alternativa C
Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade de
propagação no vácuo. De acordo com a Relação Fundamental da
Ondulatória, temos:
v = λ ⋅f
Entretanto, a frequência da cor verde é maior que a amarela que, por
sua vez, é maior que a do vermelho. Sendo o produto da frequência (f)
pelo comprimento de onda (λ) uma constante nesse caso, à maior
frequência corresponderá um menor comprimento de onda.
Assim, no vácuo, as três cores possuem frequências e comprimentos
de ondas diferentes, mas uma mesma velocidade de propagação.

A partir daqui, podemos resolver a questão de dois modos
diferentes:
(1° modo) Decompondo a tração nas direções horizontal e
vertical:
P

ur
T

θ

uur
Ty

θ

ur
T

uur
Ty

θ

θ
uur
Tx

uur
FE

uur
Tx

C

ur
P

A resultante das forças é a resultante centrípeta, que corresponde
uur
nesse caso à componente horizontal Tx da tração:
Tx = FRES

Já na direção vertical, a resultante deve ser nula, logo:

QUESTÃO 81
Uma pequena esfera de massa m, eletrizada com uma carga
elétrica q > 0, está presa a um ponto fixo P por um fio isolante,
numa região do espaço em que existe um campo elétrico uniforme
e vertical de módulo E, paralelo à aceleração gravitacional g,
conforme mostra a figura. Dessa forma, inclinando o fio de um
ângulo θ em relação à vertical, mantendo-o esticado e dando um
impulso inicial (de intensidade adequada) na esfera com direção
perpendicular ao plano vertical que contém a esfera e o ponto P, a
pequena esfera passa a descrever um movimento circular e
uniforme ao redor do ponto C.

Ty = P + FE
Ty = m ⋅ g + q ⋅ E

(I)

E ainda:
Tx
= tg θ ⇔ Tx = Ty ⋅ tg θ
Ty

(II)

Substituindo (I) em (II):
Tx = ( m ⋅ g + q ⋅ E ) ⋅ tg θ ⇔ FRES = ( m ⋅ g + q ⋅ E ) ⋅ tg θ

(2° modo) Fazendo a soma pelo polígono de forças, a força
uuur
resultante ( FCP ) deve ser aquela que fecha o polígono:
uur

θ FE
ur
T

ur
P
uuur
FCP

(resultante)

Na situação descrita, a resultante das forças que atuam sobre a
esfera tem intensidade dada por
a) ( m ⋅ g + q ⋅ E ) ⋅ cos θ .
b) ( m ⋅ g − q ⋅ E ⋅ 2 ) ⋅ sen θ .
c) ( m ⋅ g + q ⋅ E ) ⋅ sen θ ⋅ cos θ .

No triângulo retângulo, temos que:
uuur
FCP
FCP
tg θ = uur ur =
⇔ FCP = ( q ⋅ E + m ⋅ g ) ⋅ tg θ
⋅
+ m⋅g
q
E
FE + P

d) ( m ⋅ g + q ⋅ E ) ⋅ tg θ .

e) m ⋅ g + q ⋅ E ⋅ tg θ .
Resolução

QUESTÃO 82
O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações
eletromagnéticas provocam uma redução de velocidade num corpo em
movimento, sem a necessidade da atuação de forças de atrito. A
experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio
eletromagnético.
Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por
dentro de um tubo cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação
da força peso.
Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento uniforme por dentro
de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à ação da força peso e
da força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente
elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo
movimento do ímã por dentro dele.
Nas duas situações, podem ser desconsiderados o atrito entre o ímã e
os tubos, e a resistência do ar.

Alternativa D

Observe a figura com as forças que atuam sobre a esfera ao longo
do movimento:
ur
E

P

ur
g

θ

ur
P – peso
uur
FE – força elétrica
ur
T – tração

ur
T

C
uur
FE

ur
P
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As linhas de campo magnético geradas pelo ímã cilíndrico obedecem
à convenção de saírem pelo polo norte e chegarem pelo polo sul,
conforme a figura abaixo:

Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética
criadas por ele e o sentido da corrente elétrica induzida no tubo
condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro do
tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o
aparecimento de uma força magnética vertical para cima no ímã é a
indicada pela letra
a)

d)

b)

Portanto, a configuração que corresponde às duas situações descritas
é a apresentada na alternativa A:

c)

QUESTÃO 83
Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizou o último censo populacional brasileiro, que mostrou que o país
possuía cerca de 190 milhões de habitantes.
Supondo que a taxa de crescimento populacional do nosso país não
se altere para o próximo século, e que a população se estabilizará em
torno de 280 milhões de habitantes, um modelo matemático capaz de
aproximar o número de habitantes (P), em milhões, a cada ano (t), a
partir de 1970, é dado por:
−0,019 ⋅( t −1970 )
⎤
P (t ) = ⎡280 − 190 ⋅ e
⎣
⎦
Baseado nesse modelo, e tomando a aproximação para o logaritmo
natural
⎛ 14 ⎞
ln = ⎜ ⎟ ≅ −1,9
⎝ 95 ⎠
a população brasileira será 90% da suposta população de
estabilização aproximadamente no ano de:
a) 2065.
b) 2070.
c) 2075.
d) 2080.
e) 2085.
Resolução
Alternativa B
Dada a equação
−0,019 ⋅( t −1970 )
⎤,
P (t ) = ⎡280 − 190 ⋅ e
⎣
⎦
podemos concluir que a população brasileira será 90% da suposta
população de estabilização quando:
P (t ) = 0,9 ⋅ 280 = 252 .
Substituindo, temos:
P (t ) = 252 ⇔ 280 − 190 ⋅ e −0,019⋅( t −1970) = 252 ⇔

e)

Resolução
Alternativa A
Para que o ímã cilíndrico sofra uma força magnética para cima, o tubo
de cobre cria correntes induzidas que provocam o mesmo efeito de um
eletroímã, repelindo o ímã cilíndrico se estiver abaixo dele e o atraindo
se estiver acima.
Observe a figura:

28 = 190 ⋅ e −0,019 ⋅( t −1970) ⇔ e −0,019 ⋅( t −1970) =

14
⇔
95

⎛ 14 ⎞
−0,019 ⋅ (t − 1970) = loge ⎜ ⎟ ≈ −1,9 ⇔ t − 1970 ≈ 100 ⇔ t ≈ 2070
⎝ 95 ⎠
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QUESTÃO 84
A figura mostra um paralelepípedo reto-retângulo ABCDEFGH, com
base quadrada ABCD de aresta a e altura 2a, em centímetros.

A distância, em centímetros, do vértice A à diagonal BH vale:
a)

5
6
b)
a
a
6
6
Resolução

G

H
E

F

C

D

A

B
H

E

c)

5
a
5

6
a
5

d)

30
a
6
Alternativa E

e)

O triângulo HAB é retângulo em A.
(Como BA é perpendicular ao plano
EHDA, então BA é perpendicular a
qualquer reta deste plano que passa por
A. Logo, BA é perpendicular a AH).

Baseando-se nos dados fornecidos e sabendo que cos α ≅ 0,934 ,
onde
α
é
o
ângulo
Epicentro-Tóquio-Sendai,
e
que
28 ⋅ 32 ⋅ 93,4 ≅ 215100 , a velocidade média, em km/h, com que a 1.ª
onda do tsunami atingiu até a cidade de Sendai foi de:
a) 10.
b) 50.
c) 100.
d) 250.
e) 600.
Resolução
Alternativa E
Seja ETS o triângulo cujos vértices são representados pelo Epicentro,
por Tóquio e por Sendai.

Assim, a distância pedida é a medida da
altura relativa à hipotenusa BH do
triângulo HAB.

Na face EHDA, temos:
HA2 = a 2 + (2a )2 = 5a 2

2a

⇒ HA = a 5

S
A

D

a

320 km

B

No triângulo retângulo BAH, temos:

(

BH 2 = a 2 + a 5

)

2

BH = a 6

T

Ainda no triângulo retângulo BAH,
usando a relação métrica b ⋅ c = a ⋅ h ,
temos:

d
a

H

Aplicando o teorema dos cossenos neste triângulo, podemos calcular
o comprimento ES:
ES 2 = TS 2 + TE 2 − 2 ⋅ TS ⋅ TE ⋅ cos α ⇔

AB ⋅ AH = BH ⋅ d

ES 2 = 3202 + 3602 − 2 ⋅ 320 ⋅ 360 ⋅ 0,934 ⇔

⇒ a 5 ⋅a = a 6 ⋅d
⇒d =
d=

360 km

α

= 6a 2

a 6

a 5

A

E

ES 2 = 102400 + 129600 − 2 ⋅ ( 25 ⋅ 10 ) ⋅ ( 22 ⋅ 32 ⋅ 10 ) ⋅

a 5
6

93,4
⇔
100

ES 2 = 232000 − 28 ⋅ 32 ⋅ 93,4 ≈ 232000 − 215100 = 16900 ⇒

a 30
6

ES = 130 km

Pelo enunciado, sabemos que o tempo que o tsunami levou para
atingir Sendai foi 13 minutos. Logo, a velocidade média dessa onda é
dada por:

QUESTÃO 85
No dia 11 de março de 2011, o Japão foi sacudido por terremoto com
intensidade de 8,9 na Escala Richter, com o epicentro no Oceano
Pacífico, a 360 km de Tóquio, seguido de tsunami. A cidade de
Sendai, a 320 km a nordeste de Tóquio, foi atingida pela primeira onda
do tsunami após 13 minutos.
(O Estado de S.Paulo, 13.03.2011. Adaptado.)

v=

ES 130 km
=
⇔ v = 600 km/h
13
Δt
h
60

QUESTÃO 86
Dado que as raízes da equação x 3 − 3 x 2 − x + k = 0 , onde k é uma
constante real, formam uma progressão aritmética, o valor de k é:
a) – 5.
b) – 3.
c) 0.
d) 3.
e) 5.
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Analisando a tabela acima, temos que o número de bolas de gude é
1177 ou 1202. Como o participante C chutou o valor 1177, mas
ninguém acertou o número real de bolas, resta então que 1202 é o
número correto. Assim, o erro cometido por cada participante foi:

Resolução
Alternativa D
Sejam x1, x2 e x3 as raízes dessa equação. De acordo com o
enunciado, essas raízes formam uma progressão aritmética:
PA ( x1, x2 , x2 )

Sendo r a razão dessa progressão, podemos reescrever:
⎪⎧ x1 = x2 − r
⎨
⎪⎩ x 3 = x2 + r
Usando a 1ª relação de Girard, temos que:
( −3 )
x1 + x2 + x3 = −
⇔ ( x2 − r ) + x2 + ( x2 + r ) = 3 ⇔ x2 = 1
1
Assim, x2 = 1 é raiz da equação dada. Logo:

Participante
A
B
C
D
E

QUESTÃO 87
Um quilograma de tomates é constituído por 80% de água. Essa
massa de tomate (polpa + H2O) é submetida a um processo de
desidratação, no qual apenas a água é retirada, até que a participação
da água na massa de tomate se reduza a 20%. Após o processo de
desidratação, a massa de tomate, em gramas, será de:
a) 200.
b) 225.
c) 250.
d) 275.
e) 300.
Resolução
Alternativa C
De acordo com o enunciado, em 1 kg (= 1000 g) de massa de tomate,
temos:
⎧ 80
⎪⎪100 ⋅ 1000 = 800 g de água
⎨
⎪ 20 ⋅ 1000 = 200 g de polpa
⎪⎩100
Sendo m a massa de tomate (polpa + H2O) após a desidratação, se a
água deve corresponder a 20% dessa massa, então a polpa (200 g)
deve corresponder aos 80% restantes. Como a massa da polpa
permanece constante, temos que:
80
⋅ m = 200 ⇔ m = 250 g
100

A

B

C

D

E

A

0,6

0,1

0,2

0,1

0,0

B

0,3

0,5

0,0

0,1

0,1

C

0,2

0,2

0,4

0,1

0,1

D

0,3

0,2

0,2

0,3

0,0

E

0,2

0,3

0,1

0,2

0,2

A probabilidade de um proprietário de um carro da marca B comprar
um novo carro da marca C, após duas compras, é:
a) 0,25.
b) 0,24.
c) 0,20.
d) 0,09.
e) 0,00.
Resolução
Alternativa D
Podemos notar pela matriz dada, que um proprietário de um carro da
marca B pode comprar um novo carro da marca C, após duas
compras, das seguintes maneiras:

QUESTÃO 88
Em um programa de plateia da TV brasileira, cinco participantes foram
escolhidos pelo apresentador para tentarem acertar o número de bolas
de gude contidas em uma urna de vidro transparente. Aquele que
acertasse ou mais se aproximasse do número real de bolas de gude
contidas na urna ganharia um prêmio.
Os participantes A, B, C, D e E disseram haver, respectivamente,
1195, 1184, 1177, 1250 e 1232 bolas na urna.
Sabe-se que nenhum dos participantes acertou o número real de
bolas, mas que um deles se enganou em 30 bolas, outro em 25, outro
em 7, outro em 48 e, finalmente, outro em 18 bolas.
Podemos concluir que quem ganhou o prêmio foi o participante:
a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E.
Resolução
Alternativa A
Listando todas as possibilidades de resultados, de acordo com os
chutes dos candidatos A e B, temos as seguintes possibilidades dos
números corretos de bolas de gude:
A
1225
1165
1220
1170
1202
1188
1243
1147
1213
1177

Erro
–7
–18
–25
+48
+30

Logo, o participante A foi quem mais se aproximou do valor exato.
QUESTÃO 89
O mercado automobilístico brasileiro possui várias marcas de
automóveis disponíveis aos consumidores. Para cinco dessas marcas
(A, B, C, D e E), a matriz fornece a probabilidade de um proprietário de
um carro de marca da linha i trocar para o carro de marca da coluna j,
quando da compra de um carro novo. Os termos da diagonal principal
dessa matriz fornecem as probabilidades de um proprietário
permanecer com a mesma marca de carro na compra de um novo.

13 − 3 ⋅ 12 − 1 + k = 0 ⇔ k = 3

+30
–30
+25
–25
+7
–7
+48
–48
+18
–18

Chute
1195
1184
1177
1250
1232

B → A →C

⇒

p1 = 0,3 ⋅ 0,2 = 0,06

B → B →C

⇒

p2 = 0,5 ⋅ 0,0 = 0

B →C →C

⇒

p3 = 0,0 ⋅ 0,4 = 0

B → D →C

⇒

p4 = 0,1⋅ 0,2 = 0,02

B → E →C

⇒

p5 = 0,1⋅ 0,1 = 0,01

Onde cada primeiro termo da multiplicação representa a probabilidade
do proprietário trocar seu carro da marca B por um carro da marca A,
B, C, D ou E, e o segundo termo da multiplicação representa a
probabilidade de ele trocar seu carro, após a primeira compra, por um
carro da marca C.
Portanto, a probabilidade pedida é dada por:
P = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 = 0,06 + 0 + 0 + 0,02 + 0,01 ⇔ P = 0,09

Observação: A probabilidade pedida poderia ser obtida com a matriz
A2 , onde o elemento aij desta representaria a probabilidade de um

B
1214
1154
1209
1159
1191
1177
1232
1136
1202
1166

comprador de determinada marca da linha i comprar um novo carro da
marca da coluna j, após duas compras. Portanto, a probabilidade P em
questão seria dada pelo elemento a2,3 da matriz A2 .
Multiplicando a linha 2 pela coluna 3 temos:
P = a2,3 = [ 0,3

0,5

0,0

0,1 0,1 ] ⋅ [ 0,2
P = 0,09
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QUESTÃO 90
O gráfico representa a vazão resultante de água, em m3/h, em um
tanque, em função do tempo, em horas. Vazões negativas significam
que o volume de água no tanque está diminuindo.

Equipe desta resolução
Biologia

São feitas as seguintes afirmações:
I.
No intervalo de A até B, o volume de água no tanque é
constante.
II.
No intervalo de B até E, o volume de água no tanque está
crescendo.
III. No intervalo de E até H, o volume de água no tanque está
decrescendo.
IV. No intervalo de C até D, o volume de água no tanque está
crescendo mais rapidamente.
V.
No intervalo de F até G, o volume de água no tanque está
decrescendo mais rapidamente.

Bruno Rosário Crespo
Daniel Simões Santos Cecílio
Luís Felipe Tuon

Física
Felipe Costa Mercadante
Vinício Merçon Poltronieri

Geografia

É correto o que se afirma em:

Janaina de Alencar Mota e Silva Marandola
Lincoln Gonçalves
Lúcia Regina Brocanelo Gentil

a) I, III e V, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) III, IV e V, apenas.
e) I, II, III, IV e V.

História

Resolução
Alternativa E
Vamos analisar cada afirmação feita:
Correto. Analisando o gráfico, percebemos que no intervalo de
I.
A até B, a vazão resultante de água é igual a zero. Portanto, o
volume de água no tanque nem aumenta nem diminui neste
intervalo, permanecendo constante.
Correto. Note que no intervalo de B até E, a vazão resultante
II.
de água é sempre positiva. Mesmo no intervalo que vai de D
até E, apesar da vazão resultante estar diminuindo, ela ainda
permanece positiva, o que faz com que o volume de água no
tanque continue crescendo.
Correto. Esta situação é análoga à anterior, porém a vazão
III.
resultante permanece negativa durante todo o intervalo (de E
até H). Portanto, o volume de água está decrescendo neste
intervalo.
Correto. Note que no intervalo de C até D, a vazão resultante
IV.
atinge o seu maior valor. Portanto, neste intervalo o volume de
água no tanque está crescendo mais rapidamente.
Correto. Esta situação é análoga à anterior, porém a vazão
V.
resultante agora atinge o seu menor valor no intervalo de F até
G. Como se trata de uma vazão negativa, nesse intervalo o
volume de água no tanque está decrescendo mais
rapidamente.
Portanto, a alternativa correta é E.
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