1a ETAPA
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 questões numeradas de 01 a 30, dispostas da seguinte maneira:
a) as questões de número 01 a 15 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
b) as questões de número 16 a 30 são relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões correta e se estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
4. Não dobre, não amasse e nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E.
Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida para
a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. No CARTÃO-RESPOSTA desta etapa, desconsidere a opção de curso e a de Língua Estrangeira.
8. Confira, no modelo abaixo, como marcar as suas respostas.
Questão 01 – B
Questão 02 – D
Questão 03 – B
Questão 04 – C
Questão 05 – A

Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados
das respostas.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Questões de 01 a 15
Leia atentamente o texto e use seus conhecimentos para responder corretamente ao que se pede nas duas questões a
seguir.

Companhia holandesa desenvolve embalagem de leite infantil com autoaquecimento
A companhia holandesa Aestech anunciou ter desenvolvido uma embalagem de alimentos leite para bebês com
auto-aquecimento.A embalagem inclui um compartimento
para leite em pó, água e um bico de mamadeira.
"Ao contrário das embalagens com autoaquecimento já
existentes, principalmente latas de metal com café ou chá
pré-misturado, essa embalagem tem um compartimento
onde o leite em pó é armazenado, enquanto o elemento
que gera o aquecimento está localizado na farte inferior
da câmara maior, que contém a água", afirmou a Aestech
em comunicado. "Em outras palavras, não se trata de um
produto pré-misturado, à medida que os ingredientes (vitaminas e leite em pó) são armazenados separadamente
da água, mantendo-se secos até o momento do consumo,
mantendo o 'poder' dos suplementos", conclui a nota da
companhia.
De acordo com a Aestech, a embalagem tem quatro
compartimentos. O de cima, com um botão de ativação,
contém a matéria seca (leite em pó e vitaminas) e é
hermeticamente selado com uma folha de alumínio. O
espaço entre essa câmara e o elemento que aquece é
o compartimento que contém a água a ser aquecida. O
elemento de aquecimento é totalmente imerso na água

para garantir um contato intensivo com o líquido e prevenir o contato direto da área quente pelo consumidor.
O elemento de aquecimento é preenchido com óxido de
cálcio, que reage com a água, formando hidróxido de
cálcio, o que gera o aquecimento.

A água necessária para essa reação está localizada em
um tubo, e se mistura com o elemento de aquecimento
através do botão de ativação no topo da embalagem. Cerca de dois minutos depois, e agitando-se a embalagem, o
produto alcança a temperatura ideal de 37 graus Celsius.
Então o bico é acoplado à embalagem (ver esquema
acima).

01) Segundo o texto, as substâncias citadas e suas classificações e fórmulas estão relacionadas nas duas colunas abaixo.
Faça a correta relação entre elas e marque a alternativa que traz a sequência correta, de cima para baixo.
Atenção: caso não existam relações corretas, marque X.
A. CaO
B. Ca(OH)2
C. CaO2
D. CaOH

(
(
(
(
(
(

) Hidróxido de cálcio
) Óxido básico
) Base forte
) Óxido de cálcio
) Óxido neutro
) Base insolúvel e fraca

a) B – A – B – A – X – X
b) A – X – C – X – B – D
c) C – A – B – X – A – X
d) X – X – C – D – A – B
e) A – A – C – D – X – C

02) A partir da reação química citada no texto, foram feitas várias experiências a partir de uma massa de óxido de cálcio para
a obtenção do hidróxido de cálcio, que estão relacionadas abaixo.
Óxido de cálcio + água

2

→

Hidróxido de cálcio

Experiência 1

56 g

x

Experiência 2

28 g

y

Experiência 3

5,6 g

z

Experiência 4

112 g

t

Experiência 5

644 g

u

Experiência 6

1232 g

v

Qual das alternativas abaixo traz os valores (em
gramas) de x, y, z, t, u, v, respectivamente?
Dados: M.A. (H = 1; O = 16; Ca = 40)
a) 28 – 44 – 57 – 114 – 1443 – 887
b) 74 – 37 – 7,4 – 148 – 851 – 1628
c) 37 – 28 – 6,1 – 124 – 988 – 1867
d) 74 – 37 – 7,4 – 148 – 861 – 1682
e) 74 – 37 – 7,0 – 148 – 851 – 1620

A mais avançada tecnologia em combustíveis

Se você procura por uma gasolina com qualidade internacional,
que mantenha limpo o sistema de
combustão, os bicos injetores e
as válvulas do motor, reduzindo os

custos de manutenção do veículo, a
Gasolina Podium é a opção ideal.
Podendo ser utilizada em qualquer
veículo a gasolina ou flexfuel, a Podium possibilita total aproveitamento
da potência do motor. As retomadas de velocidade acontecem em
menor tempo e as ultrapassagens
ficam mais seguras.
Tanta vantagem se deve ao fato de
que a Gasolina Podium Petrobras é
o combustível de maior octanagem
comercializada mundialmente. Com
Índice Antidetonante (IAD) de 95, ela

também é eficiente em veículos 1.0,
se a taxa de compressão destes for
maior ou igual a 10:1.
Sua fórmula de alta estabilidade
resulta em menor degradação,
mantendo inalteradas suas propriedades por muito mais tempo.
Desenvolvida com a mesma tecnologia utilizada na concepção da
gasolina da Fórmula 1, a gasolina
Podium também possui baixo teor
de enxofre, característica que reduz
a emissão de poluentes e ajuda a
preservar o meio ambiente.

Principais características da Gasolina Podium
• Contém detergentes/dispersantes que mantêm limpo o sistema de combustão, evitando formação de depósitos no
motor;
• Recebe adição de álcool anidro (etanol), conforme legislação vigente;
• É menos poluente, apresentando teor de enxofre = 30 ppm;
• É levemente alaranjada devido ao corante laranja adicionado ao álcool anidro (etanol);
• É formada por uma mistura de hidrocarbonetos.
Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina, especialmente os equipados com injeção eletrônica, sendo
recomendada para veículos que possuem motores de alto desempenho (taxa de compressão a partir de 10:1) e/ou que
requeiram combustível com alta octanagem.
(Fonte: http://www.br.com.br/wps/portal/portalconteudo/produtos/automotivos/gasolina/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hLf0N_P29
3QwP3YE9nAyNTD5egIEcnQ4MgQ_2CbEdFAGTlInk!/?PC_7_9O1ONKG10GSIC025HDRRAB10F4000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/
portal+de+conteudo/produtos/automotivos/gasolina/composicao+da+gasolina)

03) Analisando o texto acima e relacionando-o com seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
a) Os hidrocarbonetos são divididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. As fórmulas gerais CnH2n + 2, CnH2n e CnH2n – 2 representam respectivamente: hidrocarboneto alcano, hidrocarboneto alcino e
hidrocarboneto cicleno.
b) O etanol encontrado na gasolina Podium da Petrobras tem como nomenclatura usual álcool etílico. No etanol os carbonos de sua estrutura apresentam hibridação sp3, sua cadeia é classificada como homogênea, saturada e normal.
c) Na gasolina Podium o teor de enxofre é de 30 ppm, portanto devemos encontrar em 1 m3 de gasolina 300 g de enxofre.
d) Como na gasolina Podium é encontrado o enxofre, a combustão desse combustível forma óxido de enxofre, um possível óxido é o SO2 (dióxido de enxofre), que quando dissolvido em água gera um base forte que provoca corrosão de
materiais metálicos.
e) Um dos componentes de qualquer gasolina é o isooctano, cuja fórmula molecular é C8H16.
04) Atualmente, aceitamos que na retina humana há três tipos de receptores luminosos, associados às cores primárias: azul,
verde e vermelha. Inicialmente pensou-se que cada um deles era sensível exclusivamente a uma cor. Porém, estudos
empreendidos no século XVIII levaram os cientistas a crer que os receptores têm sensibilidade variável, tendo seu pico
numa dessas cores.
Esses receptores são chamados cones e há aproximadamente 6 milhões deles na vista humana. São eles os responsáveis por toda sensação de cores na visão. Além desses receptores há os bastonetes, os quais, embora mil vezes mais
sensíveis que os cones, não diferenciam o tipo de cor captada, ou seja, fornecem informações em "preto-e-branco" para
o cérebro. Na retina humana existem aproximadamente 120 milhões de bastonetes.
(Figueiredo, A.; Pietrocola, M. Luz e Cores. São Paulo: FTD, 1997, p. 52).
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Com base no texto anterior e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
a) Durante a noite, a pouca luminosidade é, via de regra, insuficiente para sensibilizar os cones. Por isso nossa visão
noturna depende quase que totalmente dos bastonetes, ou seja, é basicamente em branco e preto.
b) Quando você observa um objeto azul, significa que seus receptores de luz (de todas as cores) foram sensibilizados
igualmente.
c) Quando você observa um objeto vermelho, significa que seus bastonetes estão captando exclusivamente essa radiação.
d) Como a visão colorida exige muito mais sensibilidade que a visão em branco e preto, certamente as células denominadas de cones apresentam muito mais sensibilidade à luz que as denominadas de bastonetes.
e) Os receptores luminosos existentes em nosso aparelho visual e associados às cores primárias (vermelha, azul e verde)
captam, cada qual, somente uma cor, respectivamente vermelha, azul e verde.
05) Um dos grandes problemas das cidades brasileiras é a mobilidade urbana. Em algumas cidades, pessoas perdem horas
para se deslocar para seu trabalho ou lazer.
A cidade de Florianópolis não foge à regra; em época de férias, a população da cidade dobra, e um simples trajeto que
deveria ser feito em minutos pode durar horas.
Um vestibulando que vai de sua casa até a praia com seu pai começou a observar, a partir de sua casa, as distâncias
percorridas nesse trajeto e o tempo que durava cada percurso.
O gráfico a seguir feito pelo vestibulando indica a posição desse carro em função do tempo. No gráfico ele desconsiderou
os tempos de acelerações e desacelerações (como mostra o gráfico).
Considerando o caminho de ida e de volta como retos, chegando em casa tentou fazer uma análise do gráfico, para ver onde
seu pai foi mais rápido, em qual trecho ia mais lentamente e
em qual ficava parado.
Em qual alternativa a seguir ele faz afirmativas corretas da
análise do gráfico?
a) Nos trechos II e IV o carro manteve sua velocidade constante
e diferente de zero.
b) Nos trechos I e III o movimento do carro é acelerado e no
trecho V o movimento do carro é retardado.
c) A aceleração do carro nos trechos I, III e V é constante e
diferente de zero.
d) Em nenhum momento o carro inverteu o sentido do seu
movimento.
e) A velocidade no trecho I é constante e maior que a velocidade no trecho III (também constante).
06) Na aquisição de um aparelho eletroeletrônico, temos que nos atentar à etiqueta de especificação técnica do produto, pois
nela teremos informações sobre a tensão de funcionamento adequada, a frequência de operação e a potência elétrica
do aparelho.
A energia elétrica produzida ou consumida por esses equipamentos é dada pelo produto da potência do aparelho pelo
tempo de utilização. Logo, a energia elétrica está diretamente relacionada pelo tempo de consumo, que consequentemente
fornecerá o valor a ser pago pelo consumidor. Contudo, vale o velho ditado: tempo é dinheiro.
A divisão a seguir apresenta a porcentagem da energia elétrica consumida em uma residência diariamente por alguns
equipamentos, submetidos a uma tensão de 220 V.
Se a máquina de lavar da residência acima possui especificação 600 W/220 V, podemos afirmar que o consumo
de energia elétrica e potência média desenvolvida pela
geladeira no mesmo período são respectivamente:
a) 20,0 kWh e 2500 W
b) 32,0 kWh e 3000 W
c) 54,8 kWh e 4200 W
d) 86,4 kWh e 3600 W
e) 98,0 kWh e 5300 W
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07) Energia renovável é aquela provida de fontes capazes de se regenerar por meios naturais, portanto consideradas inesgotáveis. Também é conhecida por energia limpa, pois durante o processo de produção de energia é gerado nenhum ou
poucos resíduos poluentes. A energia não renovável origina-se de recursos naturais que, quando utilizados, não podem
ser repostos pela ação humana ou pela natureza, a um prazo útil. Tanto os combustíveis fósseis como os nucleares são
considerados não renováveis, pois a capacidade de renovação é muito reduzida comparada com a utilização que deles
fazemos. As reservas dessas fontes energéticas irão se esgotar, ao contrário das energias renováveis. A figura abaixo
exibe, em porcentagem, a previsão da oferta de energia no Brasil em 2030, segundo o Plano Nacional de Energia. Segundo o plano, em 2030 a oferta total de energia do país irá atingir 557 milhões de tep (toneladas equivalentes de petróleo).
Nesse caso, podemos prever que a parcela oriunda de fontes renováveis, indicada em branco na figura, equivalerá a:
a) 178,240 milhões de tep.
b) 297,995 milhões de tep.
c) 353,138 milhões de tep.
d) 259,562 milhões de tep.
e) 420,631 milhões de tep.

08) Tecnologia 1G? 2G? 3G? 4G? E agora?
A primeira geração (1G) era totalmente analógica e suscetível a interferências. Seu sinal era
interceptado com facilidade, bastava alguém sintonizar na mesma frequência que seu celular
trabalhava para escutar sua conversa. Além disso, seu telefone podia ser clonado com mais
facilidade que atualmente. A segunda geração (2G) houve a troca do analógico para digital,
como o sinal não era mais analógico era possível agora ser codificado. Com essa geração
ganhamos um recurso que hoje é trivial: enviar e receber SMS. A rede 3G surgiu prometendo
interatividade via internet móvel no seu celular. Com o advento dessa tecnologia novos serviços foram desenvolvidos. Passou a ser possível a realização de vídeo conferência, download
de vídeos, jogos interativos, tudo isso na tela do seu celular e tablet. A quarta geração (4G)
usa a tecnologia LTE (Long term evolution), que foi implantada no Brasil. A terceira geração
revolucionou a telefonia móvel, pois com ela foi possível navegar em tempo real na internet
até em lugares fechados, como elevador e metrô, algo que não era possível com 2G. O 4G
terá todos os benefícios do 3G e outros mais, como velocidade superior de quatro a cem vezes em comparação ao 3G.
Poderemos usar TV interativa, blogs de vídeo móvel, jogos avançados e serviços profissionais, além de tantos outros
recursos. A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013, como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram
serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 40 MHz. Considerando a velocidade de transmissão de um sinal
4G igual 3,0 . 108 m/s, qual a quantidade de comprimento de ondas entre uma antena e um celular, numa transmissão
4G no Brasil, estando a antena a 300 m do celular?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60
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09) Todos os seres vivos se relacionam com outros, tanto da mesma espécie (relações intraespecíficas) quanto de espécies
distintas (relações interespecíficas). Estas podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos
envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um se prejudica.
Observe as relações abaixo:
I. Abelhas e algumas espécies de vegetais.
II. Gato selvagem e um roedor.
III.Cupim e o protozoário que vive em seu sistema digestivo.
Assinale a alternativa que enumera corretamente o nome das relações I – II – III.
a) Parasitismo, comensalismo, mutualismo.
b) Protocooperação, predatismo, mutualismo.
c) Protocooperação, parasitismo, mutualismo.
d) Amensalismo, predatismo, parasitismo.
e) Protocooperação, predatismo, parasitismo.
10) Alterações no Código Florestal afetam todos os brasileiros
Desde 1934 o Brasil tem legislação
específica que rege a exploração
de seus recursos naturais. O atual
Código Florestal data de 15 de
setembro de 1965 e preserva os
recursos naturais, bens de interesse comum a todos os brasileiros,
como expresso em seu artigo 1o,
estabelecendo regras de ocupação do território nacional de forma
a manter tais recursos disponíveis
para as atuais e futuras gerações.
Entre essas regras estão limitações
à remoção da vegetação nativa
existente em propriedades rurais
(as chamadas Reservas Legais),
de forma a preservar os recursos
florestais e a biodiversidade como
um todo, e a proteção de encostas
e áreas ribeirinhas (as Áreas de
Preservação Permanente), com o
principal objetivo de garantir estabilidade geológica e prover água
potável de qualidade. No entanto,
essa legislação encontra-se seria-

mente ameaçada por uma proposta
de alteração em tramitação no Congresso Nacional. Segundo os cientistas, a revisão do Código Florestal
é desejável desde que se busque
modernizar a legislação para servir
em plenitude à população brasileira, em função dos avanços sociais
e científicos das últimas décadas.
[...] Os riscos oferecidos pelas
alterações, principalmente as que
reduzem as Áreas de Preservação
Permanente e as Reservas Legais,
estão relacionados à perda de serviços ambientais, benefícios fundamentais para o nosso bem-estar que
obtemos a partir do funcionamento
dos ecossistemas, tais como regulação hídrica, fixação de carbono,
contenção de erosão, polinização e
controle de pragas, entre outros, de
inestimável valor para o ser humano.
[...] Diversos trabalhos conduzidos
por respeitados grupos de cientistas brasileiros indicam que a atual

proposta de alteração do Código
deve levar não apenas a uma ampla
redução da vegetação natural, mas
também a perdas diretas na produção agrícola. Esses efeitos podem
ser exemplificados pela diminuição de polinizadores, necessários
para a produção de grãos (café,
castanhas, feijão, soja e outros),
legumes e frutas. [...] A perda dos
polinizadores, em decorrência da
destruição dos ecossistemas onde
vivem e se reproduzem, levará à
queda da produção agrícola, com
aumento dos custos, como aponta
estudo conduzido por pesquisadores. [...] Essa queda de serviços
ambientais prestados gratuitamente
pelos ecossistemas naturais levará
a prejuízos econômicos decorrentes
do aumento de gastos necessários
para compensar essa perda. Obviamente, quem pagará por esses
custos serão os consumidores finais,
ou seja, todos os brasileiros. [...]

(Por Danilo Boscolo (depto de Ciências biológicas/Unifesp) e Alexandre Camargo Martensen (TAKI Ambiental). Extraído de: revista Ciência Hoje, SBPC,
número 283, volume 48, julho de 2011, pág. 74 e 75).

A respeito do que foi apresentado e dos conhecimentos a respeito da ecologia dos ecossistemas e seus integrantes,
analise as afirmativas a seguir e assinale a correta.
I. A polinização faz-se necessária para que as plantas espalhem os seu grãos de pólen, fazendo com que eles cheguem
até as flores de outras plantas da mesma espécie, possibilitando a reprodução. A polinização pode ser feita por animais
ou por outros agentes, como o vento.
II. A preservação de topos de morros, encostas íngremes e beiras de rios também garantem a estabilidade geológica,
reduzindo os riscos de enchentes e deslizamentos, causas de tragédias por todo o Brasil. Essas enchentes e deslizamentos também causam sérios prejuízos a atividades agrícolas e pecuárias.
III.A perda dos polinizadores mencionada no texto não mudaria nada na produção de alimentos, uma vez que certamente
outros agentes polinizadores surgiriam naturalmente, sem perdas para a reprodução das plantas.
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IV. O texto indica que, como consequência
da perda dos polinizadores, ocorreria
uma queda da produção agrícola,
encarecendo os produtos finais pela
sua escassez, o que não poderia ser
observado no caso de uma inversão.
Por exemplo, caso ocorresse uma diminuição de determinado tipo vegetal
que estivesse relacionado a um animal
polinizador, este não seria afetado, o
que não caracterizaria num desequilíbrio
ecológico.
a) Estão corretas as afirmativas I e II.
b) Estão corretas as afirmativas II e III.
c) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
d) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
11) Pesquisa aponta principais causas de
morte dos brasileiros de 15 a 29 anos. Em
2012, ano-base do levantamento, os jovens
dessa faixa etária representavam 27% da
população, segundo o estudo. Nesse mesmo ano, cerca de 55 mil jovens morreram
e as duas causas principais são acidentes
de trânsito e assassinatos.

12) Doenças transmitidas por vetores
As doenças transmitidas por vetores constituem importante causa
de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um dos
principais problemas de saúde pública.A comprovação de insetos e
outros artrópodes no ciclo de transmissão de agentes infecciosos ao
homem e a animais domésticos ocorreu somente no final do século
XIX e nos primeiros anos do século XX com o Sir. Patrick Manson
demonstrando que a filariose Wuchereria bancrofti era transmitida
durante a picada de fêmeas infectadas do mosquito do gênero Culex.
Entende-se como doença transmitida por vetor aquela que não passa
diretamente de uma pessoa para outra, requer a participação de
artrópodes, principalmente insetos, responsáveis pela veiculação
biológica de parasitos e micro-organismos ao homem e a animais
domésticos. No Brasil, inúmeras são as doenças transmitidas por
vetores, como dengue, malária, doenças de chagas, leishmaniose,
febre amarela, vírus Oroupouche, Mayaro, filarioses (bancroftose e
oncocercose), febre do Oeste do Nilo, encefalites, entre outras. Algumas dessas doenças são amplamente distribuídas no território
nacional, como a dengue, enquanto outras são restritas a certas
regiões do país como vírus Oroupoche no Pará.
(Disponível em: http://www.climasaude.icict.fiocruz.br/index.php?pag=tc_ve)

De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o desenho
apresentado a seguir, assinale a alternativa correta.

(Adaptado Portal G1).

Das vítimas de acidentes de trânsito, ocupantes de veículos, internadas em hospitais da rede SARAH em 2009, 70% tinham
sofrido uma lesão medular, sendo 40%
com tetraplegia e 60% com paraplegia.
Sobre o texto acima, avalie as alternativas
e assinale a correta.
a) Os acidentes de trânsito ocasionam um
drama familiar muito intenso, mas as
sequelas do acidente são normalmente
de baixa complexidade.
b) Uma fratura óssea do fêmur é tratada
através da imobilização do paciente por
poucos dias, e dificilmente necessita de
ação cirúrgica.
c) O gasto do governo federal com pacientes acidentados pelo SUS ainda é pouco
significativo.
d) As lesões medulares citadas no texto
referem-se à medula óssea, pois ela
está relacionada com a produção de
sangue, e nos acidentes ocorre muita
hemorragia.
e) Em acidentes de trânsito, as fraturas e
escoriações são normalmente intensas,
exigindo grande intervenção cirúrgica e
posterior trabalho de fisioterapia.

a) Todos os insetos mostrados na figura são meramente vetores de
doenças; não há nenhum que possa ser considerado parasita.
b) A doença transmitida pelo inseto (C) é causada por protozoários
flagelados do gênero Trypanosoma.
c) A filariose, transmitida pelo inseto (I), é causada por vermes platelmintos do gênero Taenia.
d) O mosquito-palha, transmissor da leishmaniose, pertence ao
gênero Anopheles.
e) A doença de Chagas é transmitida exclusivamente através do contato com fezes do inseto popularmente conhecido como "barbeiro".
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13) A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Por exemplo: Quando cortamos alguma parte do nosso corpo e
começa a sangrar, as proteínas (elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do
corpo) entram em ação para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas portadoras de hemofilia, não possuem essas proteínas e por isso sangram mais do que o normal. Existem vários fatores da
coagulação no sangue, que agem em uma sequência determinada. No final dessa sequência é formado o coágulo e o
sangramento é interrompido. Em uma pessoa com hemofilia, um desses fatores não funciona. Sendo assim, o coagulo
não se forma e o sangramento continua. A hemofilia é classificada nos tipos A e B. Pessoas com Hemofilia tipo A são
deficientes de fator VIII (oito). Já as pessoas com hemofilia do tipo B são deficientes de fator IX(nove). Os sangramentos
são iguais nos dois tipos, porém a gravidade dos sangramentos depende da quantidade de fator presente no plasma
(líquido que representa 55% do volume total do sangue).
(Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/hemofilia.htm>.)

Observe o heredograma abaixo de uma família em que ocorre a hemofilia A.
Com base no heredograma e em seus conhecimentos,
assinale a alternativa correta.
a) O homem no 1 é obrigatoriamente portador do gene
para a hemofilia.
b) A mulher no 4 transmitiu o gene para a hemofilia para
sua filha.
c) A mulher no 6 não é portadora do gene para a hemofilia.
d) O indivíduo no 7 transmitirá, obrigatoriamente, o gene
para a hemofilia para seus filhos do sexo masculino.
e) O homem no 9 é portador heterozigoto do gene para
a hemofilia.

14) Os animais vertebrados são os seres vivos que possuem o organismo mais avançado em nosso planeta. Eles possuem
como característica principal: medula espinhal e coluna vertebral. Outras características importantes são o fato de possuírem músculos e esqueleto, o que permite que eles realizem movimentos mais complexos. Sua habilidade nos movimentos e sua inteligência fazem com que os vertebrados tenham uma vantagem sobre os demais animais. Se fizermos
uma comparação, veremos que o número de animais vertebrados (aproximadamente 50.000 espécies) é inferior ao grupo
de animais invertebrados. Uma das razões é a diferença de tamanho existente entre esses dois grupos, os vertebrados
geralmente são maiores, e, por essa razão, ocupam mais espaço. Eles se dividem em cinco grupos; mamíferos, répteis,
aves, anfíbios e peixes. Considerando as características fisiológicas dos grupos de vertebrados, assinale a alternativa
correta.
a) Os peixes são pecilotérmicos, apresentam respiração cutânea ou branquial, possuem circulação simples e desenvolvimento ovíparo ou vivíparo.
b) Os anfíbios são pecilotérmicos, apresentam respiração cutânea, branquial e pulmonar, possuem circulação simples e
desenvolvimento ovíparo.
c) Os répteis são pecilotérmicos, apresentam respiração branquial e pulmonar, possuem circulação dupla e desenvolvimento ovíparo, ovovivíparo e vivíparo.
d) As aves são animais homeotérmicos, apresentam respiração pulmonar, possuem circulação dupla e desenvolvimento
exclusivamente ovíparo.
e) Os mamíferos são animais homeotérmicos, apresentam respiração pulmonar, possuem circulação dupla e desenvolvimento exclusivamente vivíparo.
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15) As pesquisas científicas que visam à descoberta de novas espécies de seres vivos e ao aprofundamento do conhecimento das já descobertas não são tão fomentadas quanto as pesquisas em desenvolvimento de novos medicamentos, por
exemplo, mas são de grande importância, principalmente na conservação da biodiversidade. A tabela abaixo mostra o
número de espécies de determinados grupos de seres vivos catalogadas em coleções científicas no Brasil, a estimativa
do número de espécies existentes no Brasil e no planeta:
Núm. espécies
coleções científicas
– Brasil

Núm. espécies
estimadas – Brasil

Núm. espécies
estimadas – planeta

Vírus

400

55 000

400 000

Bactéria

1400

136 000

1 000 000

Reino

Anfíbios

150

600

4220

Protozoários

3200

27 000

200 000

13 000

205 000

1 500 000

4900

55 000

400 000

Fungos
Algas
Plantas

47 000

52 000

320 000

Artrópodes

116 000

1 214 999

8 900 000

Outros invertebrados

9700

116 000

850 000

Vertebrados

6200

8000

50 000

									

(Fonte: Lewinshon & Prado (2000).)

Analisando a tabela, assinale a alternativa correta.
a) Pelas estimativas, existem mais espécies de bactérias do que de artrópodes no planeta
b) O número de espécies de algas catalogadas em coleções científicas no Brasil é maior do que o de plantas.
c) O grupo de animais com maior percentual de espécies conhecidas e catalogadas em coleções científicas, considerando
apenas o território nacional brasileiro, é o dos vertebrados.
d) Os vertebrados representam o grupo de seres vivos com a menor estimativa de espécies existentes no planeta.
e) Existem mais espécies de vírus em coleções científicas no Brasil do que bactérias.

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Questões de 16 a 30
16) Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade
de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade
se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Ter coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A
preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito
os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida.
(KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985. (adaptado).)

Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa:
a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade.
b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas.
c) a imposição de verdades matemáticas, como caráter objetivo, de forma heterônoma.
d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento.
e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão.
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17) Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação
pública, o status das Igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal (por exemplo, quanto ao aborto),
mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes
ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada – em tudo isso
reflete-se amiúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta
formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas
contra a cultura da maioria.
(HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002.)

A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias
contemporâneas, uma vez que:
a) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos, é condição da sua concentração espacial,
resultando num tipo de independência nacional.
b) a reunificação da sociedade, que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões
religiosas e formas de vida, se dá em torno da coesão de uma cultura política nacional.
c) a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao
debate público, é possível, estando todos os membros de uma comunidade linguística cientes de que estarão vinculados unicamente à coerção do melhor argumento.
d) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas
origens em nome da harmonia da política nacional é impossível.
e) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas convenções de comportamento,
não é uma opção para compor a arena política a ser compartilhada.

18) O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir: o índio não vive
na mesma realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas
diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno; isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos
valores da sua comunidade, que, de fato, são os seus.
(GULLAR, F. Folha de S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (adaptado).)

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que:
a) pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural.
b) o índio assiste do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque não pertencem à sua cultura.
c) pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações.
d) os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada da realidade.
e) a crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong, mais ricos, vivem de
acordo com o presente.

19) Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão da produção
do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos aparecem
como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia que conta com mão de obra altamente qualificada.
Os impactos desse processo na inserção dos países na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica.
Mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da mudança de paradigma
tecnológico e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos e
aqueles em desenvolvimento.
(BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo? Campinas: Inovação Uniemp, v. 3, n.1 jan./
fev. 2007 (adaptado).)
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Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que:
a) a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e os serviços, com
maior destaque nos países desenvolvidos.
b) os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo modelo fundamentado em capacidade tecnológica.
c) as novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que as incorporam em
seu dia a dia.
d) os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, concentrados em alguns
países emergentes.
e) o crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção do conhecimento na
esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos.
Texto II

20) Texto I
Ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança; ela lê
romances, além de desperdiçar o tempo a olhar para a rua
da sua janela ou da sua varanda; passa horas no toucador
a arrumar o seu complicado penteado; um número igual de
horas praticando piano e mais outras na sua aula de francês
ou de dança.
(Comentário do Padre Lopes da Gama acerca dos costumes femininos [1839]
apud SILVA, T. V. Z. Mulheres, cultura e literatura brasileira. Ipotesi — Revista de
Estudos Literários, Juiz de Fora, v. 2. n. 2, 1998.)

As janelas e portas gradeadas com treliças não
eram cadeias confessas, positivas; mas eram,
pelo aspecto e pelo seu destino, grandes gaiolas,
onde os pais e maridos zelavam, sonegadas à
sociedade, as filhas e as esposas.
(MACEDO, J. M. Memórias da Rua do Ouvidor [1878]. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 20 maio 2013
(adaptado).)

A representação social do feminino comum aos dois textos é a(o)
a) submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família.
b) acesso aos produtos de beleza, decorrência da abertura dos portos.
c) ampliação do espaço de entretenimento, voltado às distintas classes sociais.
d) proteção da honra, mediada pela disputa masculina em relação às damas da corte.
e) valorização do casamento cristão, respaldado pelos interesses vinculados à herança.
21) Bilhões de pessoas devem a vida a uma única descoberta, feita há um século. Em 1909, o químico alemão Franz Haber,
da Universidade de Karlsruhe, mostrou como transformar o gás nitrogênio – abundante, e não reagente, na atmosfera,
porém inacessível para a maioria dos organismos – em amônia, o ingrediente ativo em adubos sintéticos. Vinte anos
depois, quando outro cientista alemão, Carl Bosch, desenvolveu um meio para aplicar a ideia de Haber em escala industrial, a capacidade mundial de produzir alimentos disparou.
Nas décadas seguintes, novas fábricas converteram tonelada após tonelada de amônia em fertilizante e hoje se considera a solução Haber-Bosch uma das maiores dádivas da história da saúde pública.
(TOWNSEND; HOWARTH, 2010. p. 44).

Com base na análise do texto e nos conhecimentos sobre o uso de fertilizantes na agricultura e suas implicações, marque
V nas afirmativas verdadeiras ou F nas falsas.
(
(
(
(
(

) Um dos pilares da "Revolução Verde" é a utilização dos adubos químicos.
) O aumento da produtividade agrícola eliminou a fome endêmica na África e no Sudeste Asiático.
) O uso excessivo do nitrogênio tem contribuído para o aparecimento de zonas mortas, antes confinadas à América
do Norte e à Europa, em outras regiões do planeta.
) A utilização do nitrogênio em larga escala é aconselhável porque quando as águas pluviais, carregadas de fertilizantes, chegam aos oceanos, ocorre o florescimento de plantas microscópicas, consumidoras de pouco oxigênio.
) O aumento da biodiversidade é uma das consequências do uso do nitrogênio, principalmente nos ecossistemas
costeiros.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a:
a) F – V – F – V – V
b) F – V – V – F – V

c) V – F – V – F – F
d) F – F – V – F – V

e) V – F – F – V – F
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22) A questão está relacionada ao mapa e ao texto apresentados a seguir.
[...] é um complexo de vegetação heterogênea, um mosaico de
cerrados, florestas e até mesmo caatinga. [...] Inúmeros programas
nacionais e internacionais de proteção ao ambiente foram instaurados para defender esse ecossistema único, frágil e ameaçado, ao
mesmo tempo pela pecuária extensiva, pela dispersão de mercúrio e
pelos resíduos de pesticidas (utilizados pelos agricultores) carreados
do planalto que o domina, e pela exploração de suas matas galeria,
o que aumenta a erosão e a sedimentação.
(Hervé Théry & Neli Aparecida de Mello. Atlas do Brasil. São Paulo: Edusp, 2005. p. 6768. Adaptado)

O texto refere-se à área do mapa indicada com o número:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
23) Importantes nascentes do rio Araguaia encontram-se ameaçadas devido à aceleração de processos associados à dinâmica
geológica externa atual e à apropriação do terreno. Levando-se em conta a localização dessas nascentes, associada a
relevos de planalto e ao Sistema Aquífero Guarani da Bacia Sedimentar do Paraná, considera-se que esses processos
são intensificados principalmente pela:
a) atividade agrícola em áreas de ocorrência de solos jovens, originados de rochas calcárias, a qual intensifica o surgimento de dolinas e cavernas.
b) atividade agropecuária, com o desmatamento de áreas de solos arenosos espessos, que intensifica a ocorrência de
processos erosivos hídricos.
c) ocupação urbana, gerando impermeabilização de solos argilosos, jovens e rasos, o que intensifica a ocorrência de
desmoronamentos.
d) ocupação de encostas muito inclinadas em áreas de afloramento de rochas graníticas, aumentando a ocorrência de
corrida de detritos.
e) atividade de extração de rochas quartzíticas, gerando áreas de deposição de rejeitos, aumentando a ocorrência de
queda de blocos rochosos.
24) A transição demográfica é o termo que os especialistas empregam para descrever a dinâmica do crescimento populacional. Em linhas gerais, o mundo experimenta a transição de um regime de alta fertilidade associada à mortalidade
elevada, para um modelo de baixa fertilidade com diminuição da mortalidade. Como a queda de mortalidade sempre
precede a de fertilidade, nessa fase ocorre crescimento populacional. O mecanismo é fácil de entender: o desenvolvimento
econômico leva ao declínio da mortalidade, graças a avanços na área médica (especialmente vacinas e antibióticos),
saneamento básico, acesso a água de boa qualidade e controle de vetores. Com mais recursos financeiros, melhora o
nível educacional das mulheres. Mulheres que estudam mais têm menos filhos. Durante a história de nossa espécie, a
expectativa de vida ao nascer se manteve ao redor de 30 anos. A partir dos anos 1950, no entanto, houve aumento de
pelo menos duas décadas na maioria dos países. Esse parágrafo foi escrito pelo Dr. Drauzio Varella e mostra o comportamento da população de acordo com a sua evolução. A respeito do texto e de seus conhecimentos sobre as questões
demográficas, assinale o que for incorreto.
a) A Europa, na sua maioria, vivencia a segunda fase da transição demográfica, por isso é predominante em países como
a França, a Inglaterra e a Suécia uma população bastante jovem e com os índices de natalidade elevados.
b) Um dos principais problemas dos países de população envelhecida e com a baixa natalidade, como muitos países
europeus, é a manutenção dos benefícios sociais quando um número elevado da população já não trabalha mais.
c) Os principais fatos que contribuíram para o aumento da população foram os avanços na medicina, que diminuíram a
mortalidade e aumentaram a expectativa de vida, bem como a aplicação da tecnologia na produção de alimentos.
d) Após a Segunda Guerra Mundial, a preocupação com o "excesso de gente" na Terra renasceu com os neomalthusianos, favoráveis a uma política de controle de natalidade, em especial para os países subdesenvolvidos, a partir dos
argumentos de que um rápido crescimento populacional é um obstáculo ao desenvolvimento.
e) O Brasil é um país populoso, sendo o 5º do planeta, mas não é povoado, pois tem um território muito extenso.
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25) Fundada há cerca de 5 mil anos pelos jebusitas, um subgrupo dos cananeus, Jerusalém é considerada sagrada pelas
três maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo.
No século XI a.C., os hebreus a conquistaram e ali o rei Salomão teria construído um grande templo em homenagem
a Javé, Deus único reverenciado por seu povo. Para os cristãos, que dominaram Jerusalém entre 300 e 628, a cidade
guarda a memória dos últimos dias de Jesus Cristo, pois lá ele teria sido julgado, crucificado e sepultado. Já os muçulmanos, que conquistaram a cidade em 638, acreditam que foi em Jerusalém que Maomé ascendeu aos céus. Esse
fato teria ocorrido em 620 e é conhecido como Jornada Noturna. De acordo com os islamitas, Maomé encontrava-se
dormindo em Medina quando o anjo Gabriel o acordou e o levou pelos ares até Jerusalém. Ali, após se encontrar com
vários profetas – entre eles Moisés e Jesus –, Maomé atravessou os sete céus e recebeu os ensinamentos divinos.
(Fonte: CAMPOS, Gislane Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo. História em movimento: ensino médio. São Paulo: Ática, 2010. p. 166.)

Convém acrescentar à Jornada Noturna dos islâmicos outras situações milagrosas que envolveram as crenças de judeus e
de cristãos responsáveis pela sacralização da cidade de Jerusalém: para os judeus, o Templo de Jerusalém construído por
Salomão guardava a sua maior relíquia sagrada – a Arca da Aliança –, que guardava as pedras nas quais estavam gravados
os Dez Mandamentos, que tinham sido entregues por Javé diretamente a Moisés; e para os cristãos, a cidade de Jerusalém
não fora palco apenas do martírio, da crucificação e da morte de Jesus Cristo, mas principalmente de sua ressureição.
Em relação ao estudo das religiões, é possível estabelecer interpretações de situações que envolvem aspectos tão subjetivos e delicados como fé e religiosidade?
Aponte, entre as alternativas abaixo, aquela que mais se aproxima de uma análise fundamentada em aspectos históricos e
menos em argumentações que expressam uma adesão religiosa ou uma postura preconceituosa em relação às religiões.
a) Uma correta interpretação deve partir do fato de que o judaísmo é cronologicamente situado como a primeira das três
grandes religiões monoteístas, daí possuir maior autenticidade histórica frente às crenças surgidas posteriormente.
b) Em se tratando de religiosidade, não é possível aplicar a cientificidade, pois as ciências são racionalistas, e sabe-se
que a fé, base de qualquer religião, é sempre oposta à razão.
c) Mais do que as religiões, a ciência vem respondendo mais satisfatoriamente a indagações humanas sobre o que somos,
de onde viemos e para onde vamos, e tal tendência deixa claro que as religiões deverão ter menor importância nas
sociedades humanas, até o seu desaparecimento no futuro; em outras palavras, a ciência vem e continuará fazendo
o que as religiões fizeram no passado.
d) Para elaborar qualquer análise, é necessário inserir a religião em seu devido tempo histórico, espaço geográfico e
condições políticas e econômicas da sociedade em que surgiu; assim é possível perceber a verdadeira razão de sua
origem, pois estudos sociológicos demonstraram que a religião, assim como a ideologia, pretende a manipulação de
muitos para atender interesses de poucos.
e) Pode-se afirmar que as três religiões citadas possuem o mesmo Deus e outras peculiaridades comuns, haja vista a
matriz judaica, que influenciou primeiramente o cristianismo e posteriormente o islamismo, este último também absorveu alguns princípios do cristianismo; quanto aos diferentes dogmas, rituais e milagres de cada religião, estes são
considerados verdadeiros pelos seus adeptos e demonstram a diversidade cultural dos grupos humanos.
26) I. Locke foi autor do Segundo tratado sobre o governo civil, obra na qual defendia a ideia de que os homens eram portadores de direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. Para garantir que todos os indivíduos usufruíssem
seus direitos, os homens criaram os governos.
II. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer "isto é
meu" e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias
e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado
a seus semelhantes: "Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de
todos e que a terra não pertence a ninguém!".
(Jean-Jacques Rousseau. In: Discurso sobre a desigualdade. VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione,
2010. p. 364 e 365.)

O inglês John Locke (1632-1704) e o suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) são pensadores da Idade Moderna.
Em relação às suas ideias, assinale a alternativa correta.
a) Ambos estão relacionados à filosofia iluminista e, mesmo que suas posturas sejam divergentes em relação à propriedade, fica clara a defesa de valores burgueses nas duas citações.
b) Os dois pensadores colocam o critério “propriedade” como a origem da formação do Estado e como um direito inalienável dos seres humanos.
c) Locke é identificado como um precursor do liberalismo político, ao passo que Rousseau pode ser considerado como
precursor da democracia que chamou de soberania popular, assim como do socialismo libertário, também conhecido
como anarquismo.
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d) O fato de Locke defender direitos naturais coloca-o como pertencente ao movimento da fisiocracia, que defendia ser
toda a riqueza proveniente da terra através das atividades agrícolas.
e) Rousseau se notabilizou não apenas pelas suas severas críticas às instituições de seu tempo, mas também por propor
soluções mirabolantes para a criação de uma sociedade que considerava ideal, a exemplo de sua obra Utopia.
27) Os quadros abaixo revelam a sequência das leis abolicionistas no Brasil durante o século XIX e o número de escravos que
entraram em nosso país antes da primeira lei abolicionista, a Eusébio de Queirós, e os dois anos seguintes à publicação
da lei. Fazendo uso dos dois quadros e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

IMPORTAÇÃO DE ESCRAVOS NO BRASIL
(1845-1852)
ANO

QUANTIDADE

1845

19 463

1846

50 324

1847

50 172

1848

60 000

1849

54 000

1850

23 000

1851

3 287

1852

700

a) A lei Eusébio de Queirós, de 1850, que determinou o fim do tráfico
negreiro, alcançou seu objetivo, já que o Brasil interrompeu totalmente
o tráfico negreiro a partir da edição da lei.
b) O maior número de escravos importados para o Brasil foi em 1848,
já que os comerciantes de escravos e barões do café sabiam que a
partir de 1850 o tráfico negreiro seria proibido por decisão do governo
parlamentarista da época.
c) A proibição do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queirós, de 1850,
reduziu de maneira acentuada a entrada de escravos no Brasil, o que
acabou provocando o aumento do número de imigrantes europeus que
vieram naquele século.
d) As leis abolicionistas de 1850 a 1888 foram aprovadas numa sequência
rápida, sem grandes intervalos de discussões, pois tiveram o apoio de
todos os setores da sociedade, principalmente dos políticos da época.
e) A liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir de 1871, com
a Lei do Ventre Livre, foi para permitir o ingresso de escravos jovens no
exército brasileiro que lutava na Guerra do Paraguai.

28) A imprensa tem um papel importante na
apresentação de situações que ocorrem em
qualquer parte do mundo. Que episódio de
nossa história recebeu importante atenção
do Jornal do Brasil e da Folha de S. Paulo
nas suas primeiras páginas, nas edições de
março de 1964, apresentadas ao lado?
a) A aliança entre São Paulo e Minas Gerais,
que ficou conhecida na nossa história como
a República do Café com Leite.
b) A aliança entre dois personagens, Goulart
e Mazzilli, apoiados por São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro pela manutenção
de seus governos.
c) A Folha de S. Paulo anuncia a posse de Mazzilli como novo presidente do Congresso em substituição a Goulart, que
perdeu o apoio de importantes estados, como estava estampado no Jornal do Brasil.
d) Os dois jornais relataram o momento de transição democrática entre dois governantes: Goulart, que deixava o governo,
e Mazzilli, o novo responsável pela administração.
e) Os dois jornais relataram o momento de tensão no Brasil quando estados fortes da federação como São Paulo e Minas
Gerais se posicionavam contra o governo de João Goulart e a sua consequente queda e a posse do Deputado Mazzilli
na presidência do país.
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29) O jornal Última Hora no ano de 1954, em edição extraordinária, publicou o suicídio de Getúlio Vargas e destacou ainda
que ele deixara um último bilhete relatando as circunstâncias em que o episódio se concretizou. A foto a seguir indicava
através de uma seta o local por onde a bala entrou no corpo de Vargas.

Fazendo uso das imagens e de seus conhecimentos, assinale a alternativa
correta.
a) O fato de a imprensa noticiar que Getúlio Vargas cometera suicídio acabou
com todas as suspeitas de que o episódio foi na verdade um assassinato.
b) No ano do suicídio o presidente Getúlio Vargas já não exercia mais a
chefia de governo no Brasil, pois setores militares lhe haviam destituído
da presidência.
c) Em 1954 a imprensa sofria forte censura já que estávamos no período
de nossa história conhecido por Estado Novo, por isso a informação da
morte de Getúlio por suicídio.
d) O suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954 aconteceu durante o
período de governo em que ele foi eleito diretamente. Seu mandato teve
início em 1951 e se estenderia até janeiro de 1956.
e) Independentemente de ser suicídio ou não, no ano de 1954 foram realizadas novas eleições presidenciais com vitória dos líderes tenentistas
Luís Carlos Prestes e Juscelino Kubitschek.

30) A presidenta Dilma, o senador por Minas Gerais Aécio Neves e a ex-senadora e ministra Marina Silva são os principais
candidatos nas eleições de 5 de outubro para a presidência da República. Os três candidatos criaram coligações partidárias com o objetivo de alavancar ainda mais as suas candidaturas. A presidenta Dilma é candidata pelo PT e tem o
apoio de partidos como o PMDB, PP e PC do B. Aécio Neves é o candidato do PSDB com o apoio do DEM, PTB e PTN.
Já Marina Silva, que substitui Eduardo Campos do PSD, é apoiada pelo PPS e outros partidos menores. Além destes são
candidatos também Luciana Genro pelo PSOL, Zé Maria pelo PSTU, Eymael pelo PSDC, Eduardo Jorge, Levy Fidelix,
Mauro Iasi, Pastor Everaldo e Rui Costa. Sobre o processo politico eleitoral que vai ocorrer no mês de outubro, dia 5, é
correto:
a) A eleição vai ser decidida em única votação no primeiro domingo de outubro, dia 5, sendo considerado vencedor quem
tiver o maior número de votos. No Brasil eleições recentes foram decididas em uma segunda votação, mas uma reforma
eleitoral acabou com o chamado segundo turno.
b) As coligações efetuadas nas eleições presidenciais devem ser obrigatoriamente feitas para a dos governadores de
estado, que acontecerão no mesmo dia da eleição presidencial. Caso as coligações não sejam as mesmas as candidaturas são vetadas.
c) Pela primeira vez na história do Brasil uma pessoa que ocupa o cargo de Presidente do país, Dilma Rousseff, pode
concorrer à reeleição.
d) Assim como a eleição do presidente do Brasil, a dos governadores estaduais é também numa única votação, sendo
declarado vencedor quem tiver o maior número de votos.
e) Tanto para presidente da República como para governadores de estados a eleição pode ir para segundo turno, desde
que nenhum dos candidatos tenha mais de 50% dos votos válidos no dia 5 de outubro.
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2a ETAPA
linguagens, códigos e suas Tecnologias
matemática e suas Tecnologias
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 questões numeradas de 01 a 30, dispostas da seguinte maneira:
c) as questões de número 01 a 15 são relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
d) as questões de número 16 a 30 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões correta e se estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
4. Não dobre, não amasse e nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E.
Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida para
a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. No CARTÃO-RESPOSTA desta etapa, considere a opção de Língua Estrangeira.
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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Questões de 01 a 15
Texto para as questões 01 e 02
Modos de xingar
Biltre!
– O quê?
– Biltre! Sacripanta!
– Traduz isso para português.
– Traduzo coisa nenhuma. Além do
mais, charro! Onagro!
Parei para escutar. As palavras estranhas jorravam do interior de um
Ford de bigode. Quem as proferia
era um senhor idoso, terno escuro,
fisionomia respeitável, alterada

pela indignação. Quem as recebia
era um garotão de camisa esporte;
dentes clarinhos emergindo da floresta capilar, no interior de um fusca.
Desses casos de toda hora: o fusca
bateu no Ford. Discussão. Bate-boca. O velho usava o repertório de
xingamentos de seu tempo e de sua
condição: professor, quem sabe?
Leitor de Camilo Castelo Branco.

Os velhos xingamentos. Pessoas havia que se recusavam a usar o trivial
das ruas e botequins, e iam pedir a
Rui Barbosa, aos mestres da língua,
expressões que castigassem fortemente o adversário [...]. "Ladrão",
simplesmente, não convivência.
Adotavam-se formas sofisticadas,
como "ladravaz", "ladroaço". Muitos
preferiam "larápio" [...]

(Carlos Drummond de Andrade. As palavras que ninguém diz. Record: Rio de Janeiro, 1997, p. 23-24.)

01) A função da linguagem predominante no texto é a:
a) emotiva, já que a crônica exprime a subjetividade do cronista
por meio de adjetivos e da 1ª pessoa do singular.
b) apelativa, uma vez que o cronista indiretamente pede ao
leitor que não use palavras difíceis.
c) referencial, visto que conta uma história com objetividade
usando a 3ª pessoa e palavras de sentido denotativo.
d) metalinguística, porque reflete sobre o próprio código, no
caso os diferentes usos da língua.
e) poética, pois foi escrita pelo poeta Carlos Drummond de
Andrade, preocupado com a construção expressiva da
mensagem.

02) Marque a alternativa que analisa corretamente
as referências do texto às variantes linguísticas.
a) Biltre e sacripanta não são formas antigas de
xingamento.
b) Ladravaz é um xingamento mais ofensivo do
que ladrão.
c) Charro e onagro são modos de xingar utilizados
tanto por jovens quanto por idosos.
d) Os modos de xingar não variam conforme a
idade e a condição social de quem xinga.
e) Pelo modo de xingar é possível imaginar a
idade e a condição social do falante.

A tirinha a seguir serve de base para a questão 03. Observe-a com atenção.

03) A imagem no segundo quadrinho:
a) comprova que a lei da selva é válida em todas as situações.
b) é incompatível com o que ocorreu no primeiro quadrinho.
c) reforça o lamento do gato no começo da tirinha.
d) permite ao rato fazer a observação que está no último balão.
e) mostra a indignação do rato para com a postura do gato.
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04) Segue um texto retirado de uma campanha publicitária institucional do canal jornalístico Globo News criada pela agência
F/Nazca Saatchi & Saatch. Leia-o atentamente.
Se for só uma gotinha, não sacia.
Se for demais, afoga.
Se está contaminada, não serve.
Se não analisar, é um perigo.
Se não usar, evapora.
Sem conhecer a fonte, não dá pra confiar.
E se não chegar até você, é inútil.
Informação é que nem água: vital.
(Globo News)

Podemos afirmar que no texto ao lado:
a) A campanha visa ressaltar o quanto a informação de qualidade é
essencial e faz diferença na vida das pessoas.
b) A campanha foca no fato de que os brasileiros estão acabando
com as fontes de água potável no país.
c) Se os termos sacia, serve e fonte fossem substituídos respectivamente por satisfaz, presta e origem, haveria alteração de
significado.
d) Há, no texto, a evidente repetição de um elemento coesivo indicador de causa.
e) A comparação entre informação e água, no texto, é muito sutil, o
que dificulta a compreensão do texto.

05) Leia atentamente o texto da campanha publicitária do desodorante Rexona e assinale a alternativa correta.
As mulheres são fortes.
Não fortes entre aspas.
Fortes.
Sem porém.
Fortes.
E ponto.
E mulheres fortes transpiram.
Por isso, criamos o antitranspirante Rexona Clinical.

a) A propaganda é direcionada às mulheres fortes; excluindo,
portanto, as fracas ou delicadas.
b) No trecho Não forte entre aspas, a presença desses sinais
de pontuação dariam um sentido figurado e irônico ao termo
fortes.
c) Poderíamos substituir o trecho sem porém por sem adversidades sem que o significado se altere.
d) É um artifício comum de persuasão usado pelas propagandas o emprego de verbos no imperativo. Isso é claramente
percebido no trecho apresentado.
e) A campanha deixa subentendido que apenas as mulheres
fortes transpiram.

06) A ambiguidade é um dos artifícios mais utilizados nas campanhas publicitárias brasileiras. Para chamar a atenção do
consumidor e supreendê-lo, frequentemente ela explora os diversos sentidos que uma mesma palavra pode apresentar,
em decorrência da polissemia ou da homonímia, ou explora as diferentes interpretações que uma expressão pode ter.
Assinale a alternativa em que a ambiguidade prejudicou a compreensão da mensagem do texto:
a)

b)
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c)

e)

d)

07) Leia os dois sonetos de Luís Vaz de Camões.
1º SONETO

2º SONETO

A chaga que, Senhora, me fizestes,
Não foi para curar-se em um só dia;
Porque crescendo vai com tal porfia,
Que bem descobre o intento que tivestes.

A formosura desta fresca serra
E a sombra dos verdes castanheiros,
O manso caminhar destes ribeiros,
Donde toda a tristeza se desterra;

De causar tanta dor não vos doestes?
Mas, a doer-vos, dor não me seria,
Pois já com esperança me veria
Do que vós, que em mim visse, não quisestes.

O rouco som do mar, a estranha terra,
O esconder do sol pelos outeiros
O recolher dos gados derradeiros,
Das nuvens pelo ar a branda guerra;

Os olhos com que todo me roubastes
Foram a causa do mal que vou passando;
E vós estais fingindo o não causastes.

Enfim, tudo o que a rara Natureza
Com tantas variedades nos oferece,
Me está, se não te vejo, magoando.

Mas eu me vingarei. E sabeis quando?
Quando vos vir queixar porque deixastes
Ir-se a minha alma neles abrasando

Sem ti, tudo me enoja e me aborrece;
Sem ti, perpetuamente estou passando
Nas maiores alegrias, maior tristeza.

Comparando os dois sonetos pode-se afirmar que:
a) o predomínio da linguagem descritiva, em ambos, reforça o caráter lírico do autor.
b) nas duas últimas estrofes dos sonetos, sente-se que o amor não correspondido leva ao surgimento de um profundo
desejo de vingança.
c) o caráter eminentemente narrativo do 2º soneto pode ser sentido pelos versos: A formosura desta fresca serra /E a
sombra dos verdes castanheiros,/O manso caminhar destes ribeiros.
d) no 2º soneto, a natureza inspira os melhores sentimentos do poeta, compensando a dor do amor não correspondido.
e) o tom de desforra do 1º soneto se opõe ao tom de tristeza e desilusão que se vê no 2º soneto.

08) Leia um trecho da entrevista do fotógrafo italiano Oliveiro Toscanini (reconhecido mundialmente por peças publicitárias
radicais) ao programa Roda Viva.
Marco Antônio Resende (entrevistador): Você combate uma guerra quase pessoal contra uma certa forma de publicidade
muito convencional, muito banal. À força de se repetir essa forma de publicidade choque, não pode levar a uma homologação dessa fórmula? Não pode torná-la banal? Essa criatividade entre aspas a todo custo? Chocando as pessoas
continuamente?
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Oliveiro Toscanini (entrevistado): Penso que as notas musicais são sete e as notas são essas. Depende da criatividade de
cada um fazer a música ou uma composição colorida. Minha proposta é modesta num mundo em que a publicidade é
plana: vejo a publicidade num mundo redondo. Por isso, estou sendo inquirido. O fato de ter sugerido essa proposta não
quer dizer que todos devem fazer como eu. É possível sair dessa mesmice que é o mundo publicitário. Estranhamente,
a comunicação é muito plana e, ao mesmo tempo, tem uma grande responsabilidade social, sobretudo para os jovens,
porque a linguagem publicitária não faz outra coisa senão impor o consumo, mas essa imposição do consumo não
representa o futuro. Deveríamos produzir e consumir, não, porém, nesses termos. Os produtos não levam ao sucesso.O
consumo não leva ao sucesso, como se diz na publicidade.
Dessa leitura pode-se afirmar que:
a) o entrevistado acredita que as peças publicitárias atuais, por se preocuparem demasiadamente com o sucesso,
esquecem-se do objetivo principal: o incremento do consumo.
b) o entrevistador preocupa-se com a publicidade contemporânea, em que o público-alvo é cotidianamente bombardeado
por mensagens que o levem a um consumo cada vez mais desenfreado.
c) para Toscanini, a publicidade fica limitada a poucas ideias, assim como a música, que é limitada a sete notas musicais.
d) por impor consumo, para Toscanini, a publicidade tem, principalmente com o público jovem, que evitar atrelar produto
e consumo ao sucesso.
e) para o entrevistador, somente o choque cultural pode levar a um consumo consciente.
09) Observe os versos de Apesar de você – Chico Buarque.
Hoje você é que manda.
Falou, tá falado
Não tem discussão
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu
Você que inventou esse estado
E inventou de inventar toda a escuridão
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar
O perdão

Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Eu pergunto a você
Onde vai se esconder
Da enorme euforia
Como vai proibir
Quando o galo insistir em cantar
Água nova brotando
E a gente se amando
Sem parar.

A intenção do autor foi:
a) ameaçar as autoridades que não apreciariam o samba proposto por Chico.
b) proibir manifestações favoráveis à MPB.
c) demonstrar a preocupação quanto à necessidade de buscar um lugar seguro para exilar-se.
d) mandar uma mensagem bem clara ao governo totalitário da época que, entre outras aritrariedades, estabeleciam uma
férrea censura a todas as manifestações populares.
e) mostrar o espírito do povo, que se mostrava deprimido por causa de tantas dificuldades econômicas por que atravessava a nação.
10) Lendo o trecho retirado de Capitães de Areia, de Jorge Amado, percebe-se que o autor quis:
Família
Foi o Boa-Vida que contou a Pedro Bala que naquela Graça tinha coisa de ouro de fazer medo. O dono da casa, pelo
jeito, parecia colecionador, o Boa-Vida tinha ouvido um malandro dizer na casa havia uma sala entupida de objetos de
ouro que no prego haviam de dar uma fortuna. À tarde, Pedro Bala foi com o Boa-Vida ver a casa. Era um prédio moderno
e elegante, jardim na frente, garagem no fundo, espaçosa residência de gente rica. O Boa-Vida cuspiu entre os dentes,
desenhando uma flor no passeio com o cuspe, e disse:
– E dizer que nesse muro só mora dois velhos, hein?
– Toca batuta... – comentou Pedro Bala.
Uma empregada abriu a porta da frente, saiu para o jardim. No hall, que ficou à vista, eles perceberam quadros pela
parede, estatuetas sobre as mesas. Pedro Bala riu:
– Se o Professor visse isso, ficaria doidinho... Nunca vi tanto pegadio com livro e pintura.
– Ele vai fazer uma pintura como eu, deste tamanho... – e Boa-Vida mostrava o tamanho separando as mãos uma da
outra.
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a) usar de uma linguagem rebuscada, abusando de palavras eruditas e figuras de linguagem exóticas.
b) fazer um painel da boa vida que os meninos de rua de Salvador, graças às sua habilidades comerciais, levavam.
c) usar linguagem isenta de incorreções como se vê em: – E dizer que nesse muro só mora dois velhos, hein?
d) indiciar um possível ataque à casa observada, visando à obtenção de objetos valiosos contidos nela.
e) concentrar as atenções do texto à bela descrição da arquitetura da época.
11) O texto a seguir foi extraído de um romance brasileiro. A partir de sua leitura, é possível extrair traços que permitam
identificar o estilo literário a que pertence. Assinale a alternativa que indique esses traços e a escola a que o trecho pode
ser filiado.
Caía a tarde
No pequeno jardim da casa do Paquequer, uma linda moça se embalançava indolentemente numa rede de palha presa
aos ramos de uma acácia silvestre, que estremecendo deixava cair algumas de suas flores miúdas e perfumadas.
Os grandes olhos azuis, meios cerrados, às vezes se abriam languidamente como para se embeberem de luz, e abaixavam de novo as pálpebras rosadas.
Os lábios vermelhos e úmidos pareciam uma flor da gardênia dos nossos campos, orvalhada pelo sereno da noite; o
hálito doce e ligeiro exalava-se formando um sorriso. Sua tez(1), alva e pura como um froco(2) de algodão, tingia-se nas
faces de uns longes(3) cor-de-rosa, que iam, desmaiando, morrer no colo de linhas suaves e delicadas.
O seu traje era do gosto mais mimoso e mais original que é possível conceber; mistura de luxo e simplicidade.
Tinha sobre o vestido brando de cassa(4) um ligeiro saiote de rico(5) azul apanhado à cintura por um broche; uma espécie
de arminho(6) cor de pérola, feito com a penugem macia de certas aves, orlava(7) o talho(8) e as mangas, fazendo realçar
a alvura de seus ombros e o harmonioso contorno de seu braço arqueado sobre o seio.
Os longos cabelos louros, enrolados negligentemente em ricas tranças, descobriam a fronte alva, e caíam em volta do
pescoço presos por uma presilha finíssima de fios de palha cor de ouro, feita com uma arte e perfeição admirável.
A mãozinha afilada(9) brincava com um ramo de acácia que se curvava carregado de flores, e ao qual de vez em quando
segurava-se para imprimir à rede uma doce oscilação.
Notas: (1) pele; (2) floco; (3) tonalidades suaves; (4) tecido fino (5) tecido de lã; (6) tipo de agasalho; (7) enfeitava; (8)
corte (do vestido); (9) fina.
a) A sensualidade e animalização que se associam à personagem evidenciam traços naturalistas.
b) A construção de uma imagem urbanizada e cosmopolita da figura feminina denuncia a estética modernista.
c) A colocação da personagem apenas como pretexto para tratar de aspectos da natureza revela o neoclassicismo
d) A imagem espiritualizada da mulher, de franca inspiração religiosa, aponta para a estática barroca.
e) A descrição idealizada da mulher e seu envolvimento harmonioso com a natureza brasileira permitem aproximar a
imagem do Romantismo.
12) O texto a seguir foi reproduzido da orelha do livro Como ser feliz sem dar certo – e outras histórias de salvação pela
bobagem, do cronista gaúcho Carlos Moraes. Leia-o para responder à questão.
Auto-orelha e contra-ajuda
Pois lá estava esta obra quase esculpida na editora, quando alguém se percebeu: falta a orelha! E agora?, pensei. De
silicone é moda, mais o órgão no caso, não comporta. Pedir uma para um colega mais graduado, tudo bem, só que ai
o livro corre o risco de sair, como tantos outros, com mais orelha do que cérebro.
Não é fácil uma orelha. Não faltou nem um engraçadinho sugerindo pedir uma ao nosso escritor mais famoso, sob a
torpe alegação de que ele é mago mesmo e tem por sobrenome um bicho com orelha de sobra. Das ilações de Van
Gogh, justo o meu pintor do coração, nem é bom falar.
No fim, sabe a quem vou solicitar uma orelha?
A você, amigo leitor. Mando aos cuidados da editora. Sim, porque este é um país estranho e mesmo um livro de contra-ajuda, e sobre bobagem, corre o risco de nos adentrados do milênio, chegar a uma segunda edição. Essa é claro, de
orelha nova. A sua, amigo leitor.
Toda ou em parte, nunca se sabe. Se chegarem muitas, a gente pode até montar um banco de orelhas. Há tanto escritor
carente por aí.
[...]
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Assinale a alternativa incorreta:
a) O autor do livro cogitou que um escritor de sobrenome Coelho, que além de tudo é mago, poderia escrever a orelha
do livro.
b) O autor prefere não comentar as comparações entre seu livro e Van Gogh, seu pintor preferido.
c) Na opinião do autor, há livros cujo texto de apresentação é mais inteligente que o conteúdo.
d) Em determinada passagem do texto, o autor compara seu livro a uma escultura.
e) A expressão “banco de orelhas” até poderia ser interpretada como um banco de órgãos humanos, dado o caráter
humorístico do texto.

INGLÊS
Breaking news
The Crimea crisis unfolded in the aftermath of the Ukrainian Revolution. In February 2014, the Ukrainian parliament
deposed the president on the next day after he had fled Kiev, and the following week appointed an interim President. The
new government was recognized by the United States and European Union. Russia and a few other countries condemned
the new Ukrainian government as illegitimate and the result of a coup. Beginning on late February, pro-Russian forces began
to gradually take control of the Crimean peninsula under the allegation of protecting Crimea's Russian population. While
troops occupied Crimea's parliament building, the parliament dismissed the Crimean government and calls a referendum
on Crimea's autonomy.
13) Os meios de comunicação tornaram o mundo cada vez menor, podemos acessar notícias sobre crises internacionais em
nossas residências em tempo real, tornando possível a melhor compreensão das relações de poder e o papel que cada
um de seus atores exerce.
Encontre, entre as alternativas abaixo, a que melhor descreve a notícia acima.
a) É a análise da eleição de um novo presidente após um golpe de estado.
b) Consiste em uma sequência de fatos que resultaram na intervenção militar contra o próprio governo.
c) É um comentário sobre a real situação da população de países em crise.
d) É a notícia sobre um referendo pela emancipação de um território de um país apoiado por uma potência estrangeira.
e) É uma crítica do papel exercido pelas grandes potências nos assuntos internos de nações em desenvolvimento.
14)

As redes sociais tornaram-se o principal veículo de interatividade
entre os jovens e adolescentes na atualidade; nelas, conceitos e
opiniões podem ser expostos, e até mesmo campanhas e eventos
humanitários podem ser promovidos.
O screenshot ao lado, retirado do Facebook, tem como objetivo:
a) sugerir que as pessoas de diferentes partes do globo mudem de
vida através de um esforço pessoal.
b) mostrar que pessoas do mundo inteiro estão se unindo em um
esforço comum.
c) convocar as pessoas para o trabalho voluntário em zonas de
conflito.
d) desmistificar a ideia que somente as Nações Unidas são capazes
de promover eventos que melhorem a vida das pessoas.
e) processar instituições internacionais que utilizam trabalho voluntário para obter grandes lucros.
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Text
The Simpsons is an American family animated sitcom
created by Matt Groening. The series is a satirical depiction
of a middle class American lifestyle epitomized by its family of
the same name, Homer, Marge, and their sons Bart, Lisa, and
Maggie are the series stars. The show is set in the fictional
town of Springfield and parodies American culture and society.
The entire family was conceived by Groening who created a
dysfunctional family inspired in his own family and named the
characters after members of his own family, substituting Bart for
his own name.The Simpsons started in 1989, with 25 seasons
in 2013 The Simpsons became the longest-running American
sitcom and widely considered to be one of the greatest
television series of all time. Along with a lot of important awards
the Simpson family was given a star on the Hollywood Walk of
Fame and Homer's exclamatory catchphrase "D'oh!" has been
adopted into the English language.

(Disponível em: <http://www.thesimpsons.com/>. Acesso em 26 ago. 2014.)

15) Sitcoms são seriados de cunho humorístico que se ambientam de forma ficcionais, satirizando o cotidiano. Dentre os mais
aclamados sitcoms americanos encontramos Os Simpsons, que vêm somando inúmeras conquistas no âmbito artístico
e mostra uma visão pessoal da família média americana.
De acordo com o texto acima podemos afirmar que o sitcom Os Simpsons:
a) obteve o mesmo sucesso em seu filme de mesmo nome que no seriado.
b) possui um aspecto autobiográfico em seus personagens.
c) retrata ações comuns aos seres humanos, porém irreais ao estilo de vida americano.
d) foi considerado o melhor seriado de todos os tempos da TV americana.
e) aborda de maneira séria porém irônica os problemas da sociedade americana.

ESPANHOL
Texto 1
ONU: obras para Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016 violan derechos humanos
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik,
criticó fuertemente a las autoridades de ocho ciudades de Brasil por presionar a miles de familias para que abandonen sus
hogares, ubicados en las zonas donde estarán las infraestructuras de la Copa del Mundo de Fútbol de 2014 y los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
En un informe hecho público este martes, Rolnik afirma estar "particularmente preocupada" por lo que "parece ser un
patrón de actuación, de falta de transparencia y de consulta, de falta de diálogo, de falta de negociación justa y de participación de las comunidades afectadas en los procesos de desalojo ejecutados o planeados", con vistas a ambos eventos
deportivos, que en su opinión atentan contra los derechos humanos.
Miles de desalojos de familias han sido llevados a cabo ya en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza, donde la población afectada por las obras de los Juegos y el Mundial no ha
tenido tiempo para proponer y discutir alternativas.
No obstante, la opinión pública brasileña coincide en que la presidenta Dilma Rousseff, ha reiterado que la defensa de
los derechos será el eje de las preocupaciones de su Gobierno, no dejará de pedir información y responsabilidades a las
autoridades de las ciudades acusadas de los desalojos sin garantías ni diálogo.
(Adaptado de: <http://brasilenespanol.wordpress.com/>. Acesso em: 19 set. 2012.)

24

13) Com relação ao que o texto apresenta sobre denúncias, assinale a alternativa correta.
a) A denúncia predominante é sobre o descumprimento dos prazos de construção das edificações.
b) Existe uma denúncia relacionada à moradia de pessoas que vivem em regiões próximas de construção das obras para
a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, a serem realizados no Brasil.
c) Os dirigentes denunciam as infraestruturas propostas para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, pois somente
a metade estão concluídas.
d) O texto denuncia que algumas cidades do Brasil não poderiam receber estes eventos.
e) O texto denuncia que as crianças são escravizadas nas obras para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Texto 2

14) Com a expressão gobierno-caramelo, Mafalda quer dizer que:
a) há governos tão flexíveis como chicletes.
b) todos os governos têm características de doçura com a população.
c) alguns governos apresentam filosofias mais compreensivas.
d) nem todos os governos são flexíveis e curtos.
e) as características de doçura de alguns governos para com a população duram pouco como um caramelo.
15) El reciclaje
El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente desechos, en recursos muy valiosos.
La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación o
puesto de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y cómo no de beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel local como
a nivel mundial.
Beneficios del Reciclaje
•
•
•
•
•
•
•

El Reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento de la competitividad en EE.UU.
Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración.
Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales vírgenes.
Ahorra energía.
Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y global.
Ahorra en Recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y los minerales.
Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.
(Disponível em: <http://elreciclaje.org/>. Acesso em: 10 jun. 2013.)

Considerando que o texto sobre meio ambiente aborda a reciclagem, os benefícios dela revelam que:
a) pode manter e defender empregos americanos.
b) diminui a necessidade de lixões, mas aumenta a de incineração.
c) é responsável pela mudança climática no planeta.
d) poupa energia e auxilia na conservação e defesa do meio ambiente.
e) recupera materiais usados, como madeira, água e minerais.
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Matemática e suas tecnologias
Questões de 16 a 30
16) Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF é um imposto federal brasileiro que incide sobre todas as pessoas que
tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo. Anualmente este contribuinte é obrigado a prestar
informações pela Declaração de Ajuste Anual – DIRPF, para apurar possíveis débitos ou créditos (restituição de imposto).
É pago pelas pessoas físicas, sendo calculado com base em sua renda. A alíquota é variável e proporcional à renda
tributável (alíquota progressiva). Contribuintes com renda até determinado valor são considerados isentos.
Em 2015 o cálculo para o pagamento do imposto segue de acordo com a tabela abaixo:
Até R$1787,77
De R$1787,78 até R$2679,29
2015

(isento)
7,5%

De R$2679,30 até R$3572,43

15%

De R$3572,44 até R$4463,81

22,5%

Acima de R$4463,81

27,5%

Há duas formas equivalentes de se calcular o imposto a ser
pago: aplicando-se cada percentual da alíquota às faixas da
base de cálculo que estiverem dentro dos limites definidos;
ou aplicando-se o percentual (alíquota) referente à totalidade
da base de cálculo e em seguida subtraindo-se a parcela a
deduzir (tabela ao lado).

(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_Pessoa_F%C3%ADsica)

Um trabalhador que ganha a quantia de R$3000,00 terá de pagar um imposto mensal de aproximadamente:
a) R$66,96
b) R$431,23
c) R$115,00
d) R$450,65
e) R$476,63

17) É cada vez mais comum encontrarmos parques públicos com pistas para caminhadas, onde são colocados marcos com
espaçamentos iguais indicando as distâncias percorridas. Suponha, por exemplo, uma pista de formato circular com
780 m de comprimento. No marco inicial, indica-se de um lado 0 m e do outro 780 m; no seguinte, indica-se 60 m de um
lado e do outro 720 m; no próximo 120 m e 660 m e assim sucessivamente (ver Figura 1).
José decide caminhar 5 km e entra na pista exatamente no local onde está o marco 120 m/660 m.
Liga seu aplicativo para caminhada e começa
a andar no sentido indicado na seta (Figura 1).
Quando finalmente completa os 5 km, José está:
a) entre os marcos 120 m/660 m e 180 m/600 m.
b) entre os marcos 180 m/600 m e 240 m/540 m.
c) entre os marcos 240 m/540 m e 300 m/480 m.
d) entre os marcos 300 m/480 m e 360 m/420 m.
e) entre os marcos 360 m/420 m e 420 m/360 m.
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18) Um ratinho ocupa inicialmente a gaiola A e é treinado para mudar da gaiola atravessando um túnel sempre que soa um
alarme. Cada vez que soa o alarme, o ratinho escolhe qualquer um dos túneis incidentes a sua gaiola com igual probabilidade e sem ser afetado por escolhas anteriores. Qual a probabilidade de que após o alarme soar 3 vezes o ratinho
ocupe a gaiola F?

a)

1
4

b)

1
6

c)

2
9

d)

7
18

e)

5
36

19) Uma fatia de pão com manteiga pode cair no chão de duas maneiras apenas:
• com a manteiga para cima (evento A);
• com a manteiga para baixo (evento B).
Uma possível distribuição de probabilidade para esses eventos é:
a) P(A)=0,4 e P(B) = 0,6.
b) P(A) = P(B) =

3
.
7

c) P(A) = 0 e P(B) =
d) P(A) =

5
.
7

6
e P(B) = 0.
7

e) P(A) = –0,3 e P(B) = 1,3.
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20) O matemático excêntrico Jones, especialista em Teoria dos Nós, tem uma bota com 5 pares de furos pelos quais o cadarço
deve passar. Para não se aborrecer, ele gosta de diversificar as maneiras de passar o cadarço pelos furos, obedecendo
sempre às seguintes regras:
• o cadarço deve formar um padrão simétrico em relação ao eixo
vertical;
• o cadarço deve passar exatamente uma vez por cada furo, sendo
indiferente se ele o faz por cima ou por baixo;
• o cadarço deve começar e terminar nos dois furos superiores e deve
ligar diretamente (isto é, sem passar por outros furos) os dois furos
inferiores.

Representamos a seguir algumas possibilidades.

Qual é o número total de possibilidades que o matemático tem para amarrar seu cadarço, obedecendo às regras acima?
Observação: maneiras como as exibidas a seguir devem ser consideradas iguais (isto é, deve ser levada em conta
apenas a ordem na qual o cadarço passa pelos furos).

a) 24
b) 36
c) 84
d) 96
e) 120

21) Em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 km paga-se R$28,50 e por uma corrida de 5 km paga-se R$19,50, então
o valor da bandeirada é:
a) R$7,50.
b) R$6,50.
c) R$5,50.
d) R$4,50.
e) R$3,50.
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22) A Editora Progresso decidiu promover o lançamento do livro Descobrindo o Pantanal em uma Feira Internacional de
Livros, em 2012. Uma pesquisa feita pelo departamento de Marketing estimou a quantidade de livros adquirida pelos
consumidores em função do preço de cada exemplar.
Preço de venda

Quantidade vendida

R$100,00

30

R$90,00

40

R$85,00

45

R$80,00

50

Considere que os dados da tabela possam ser expressos
mediante uma função polinomial do 1º grau y = a . x + b, em
que x representa a quantidade de livros vendida e y o preço
de cada exemplar.
Que preço de venda de cada livro maximizaria a receita da
editora?
a) R$55,00
b) R$60,00
c) R$65,00
d) R$70,00
e) R$75,00

23) Os aeroportos brasileiros serão os primeiros locais que muitos dos 600 mil turistas estrangeiros, estimados para a Copa
do Mundo FIFA 2014, conhecerão no Brasil. Em grande parte dos aeroportos estão sendo realizadas obras para melhor
receber os visitantes e atender a uma forte demanda decorrente da expansão da classe média brasileira.
(Disponível em <http://www.copa2014.gov.br>. Acesso em: 7 jun. 2012. (adaptado))

O gráfico mostra a capacidade (C), a demanda (D) de passageiros/ano em 2010 e a expectativa/projeção para 2014 do
Aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre, RS), segundo dados
da lnfraero – Empresa Brasileira de lnfraestrutura Aeronáutica.
De acordo com os dados fornecidos no gráfico, o número de
passageiros/ano, quando a demanda (D) for igual à capacidade
(C) do terminal, será aproximadamente igual a:
a) sete milhões, sessenta mil e seiscentos.
b) sete milhões, oitenta e cinco mil e setecentos.
c) sete milhões, cento e vinte e cinco mil.
d) sete milhões, cento e oitenta mil e setecentos.
e) sete milhões, cento e oitenta e seis mil.
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24) O gráfico a seguir representa a evolução da população P de uma espécie de peixes, em milhares de indivíduos, em um
lago, após t dias do início das observações. No 150º dia, devido a um acidente com uma embarcação, houve um derramamento de óleo no lago, diminuindo parte significativa dos alimentos e do oxigênio e ocasionando uma mortandade
que só foi controlada dias após o acidente.
Com base no gráfico e nas informações apresentadas,
julgue os itens a seguir:
(
(
(
(
(

) A população P de peixes é crescente até o instante
do derramamento de óleo no lago.
) A população P de peixes está representada por uma
função injetiva no intervalo [150, 210].
) A população P de peixes atinge um valor máximo em
t = 150.
) A população P de peixes, no intervalo, atinge um valor
mínimo em t = 120.
) A população de peixes tende a desaparecer após o
derramamento de óleo no lago.

A sequência obtida é:
a) V – V – F – F – F.
b) F – V – V – F – F.

c) V – V – V – F – F.
d) V – F – V – F – V.

e) V – V – F – F – V.

25) O brasileiro que anda de ônibus, metrô, lotação ou outros tipos de transportes coletivos em cidades de mais de 100
mil habitantes gasta, em média, R$100 por mês para se locomover em sua cidade, segundo levantamento feito pela
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Isso equivale a cerca de 12% da renda média das
pessoas entrevistadas pela associação.
Em termos proporcionais, é justamente no bolso das pessoas de menor renda – as que mais se utilizam desse serviço – que a conta pesa mais. Para os indivíduos que ganham até um salário mínimo, os gastos com transporte coletivo
equivalem, em média, a 53%, do rendimento mensal.
A pesquisa mostra que, conforme aumenta a renda, menor é o peso dos gastos com transporte coletivo no orçamento.
Para quem ganha mais de 20 salários mínimos, por exemplo, esses gastos equivalem, em média, a 0,4% do ordenado.
A pesquisa foi feita entre os dias 10 de maio e 10 de julho e entrevistou 7,5 mil pessoas em 27 cidades de todo o país.
(Disponível em: <http://www.otrabuco.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=84244>. Acesso em: 26 ago. 2014.)

Um operário gastava mensalmente 10% do seu salário com transporte. Depois de um aumento no preço das passagens,
ele passou a gastar R$50,00 a mais por mês, comprometendo a partir daí 12,5% do seu salário com transporte. Calcule
o valor (em reais) do salário desse operário.
a) 1200
b) 2000
c) 1500
d) 1350
e) 3000
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26) Uma casa que custa R$200 000,00 pode ser adquirida a prazo com 50% de entrada e o restante no final de 1 ano, com
juro composto de 10% ao semestre.
Pedro, interessado no imóvel, tem R$200 000,00 aplicados à taxa de 25% a.a. Qual o menor percentual de desconto
sobre o preço da casa que faria a compra à vista ser mais vantajosa para Pedro?
a) Nunca será vantajoso.
b) Um desconto menor que 10%.
c) Qualquer percentual maior que 1,6%.
d) Qualquer percentual menor que 12%.
e) Qualquer percentual maior que 13%.
27) Os gráficos a seguir apresentam um estudo do Ministério do Esporte do governo federal sobre os impactos econômicos
da Copa de 2014.

	Gráfico 1 – Quantidade estimada de turistas sem a Copa
e acréscimo esperado do número de turistas com a Copa
2014.

Gráfico 2 – Gasto estimado dos turistas sem a Copa e
acréscimo esperado do gasto dos turistas com a Copa
2014.

(BRASIL. Ministério do Esporte. Impactos econômicos da realização da Copa-2014 no Brasil. Disponível em: <http://www.esporte.gov.br>. Acesso em: 22
set. 2010. [Adaptado])

Os dados apresentados nos gráficos permitem estabelecer relações entre o acréscimo na quantidade estimada de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, bem como seus gastos. Assim, segundo esse estudo, com a Copa de 2014 a
estimativa de gasto médio por turista internacional é aproximadamente:
a) o dobro do turista nacional.
b) a metade do turista nacional.
c) o quádruplo do turista nacional.
d) o triplo do turista nacional.
e) o mesmo do turista nacional.
28) Um paisagista ao fazer um jardim em um terreno de 90 m2 separou o jardim, por um caminho de pedras, em duas partes
com áreas iguais, como no desenho abaixo. A área revestida de pedras é de:
a) 20 m2.
b) 25 m2.
c) 18 m2.
d) 15 m2.
e) 32 m2.
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29) Alguns processos de produção permitem obter mais de um produto a partir dos mesmos recursos, por exemplo, a variação
da quantidade de níquel no processo de produção do aço fornece ligas com diferentes graus de resistência. Uma companhia siderúrgica pode produzir, por dia, x toneladas do aço tipo Xis e y toneladas do aço tipo Ypsilon utilizando o mesmo
processo de produção. A equação 2x + 3y2 + 9y – 30 = 0, chamada de curva de transformação de produto, estabelece
a relação de dependência entre essas duas quantidades. Obviamente deve-se supor x ≥ 0 e y ≥ 0. Se num único dia a
companhia produzir 500 kg de aço tipo Ypsilon ainda restarão recursos para produzir no máximo de n toneladas do aço
tipo Xis. Pode-se concluir que n é um número:
a) entre 11 e 12.
b) entre 12 e 13.
c) entre 13 e 14.
d) entre 14 e 15.
e) entre 15 e 16.

30) Assinale a alternativa que apresenta a história que melhor se adapta ao gráfico.

a) Saí de casa e quando vi o ônibus parado no ponto corri para pegá-lo. Infelizmente o motorista não me viu e partiu. Após
esperar algum tempo no ponto, resolvi voltar para casa e chamar um táxi. Passado algum tempo, o táxi me pegou na
porta de casa e me deixou no escritório.
b) Assim que saí de casa lembrei que deveria ter enviado um documento para um cliente por e-mail. Resolvi voltar e
cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder mais algumas mensagens e, quando me dei conta, já havia passado
mais de uma hora. Saí apressada e tomei um táxi para o escritório.
c) Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe, dizendo que eu estava
atrasado para uma reunião. Minha sorte é que nesse momento estava passando um táxi. Acenei para ele e poucos
minutos depois eu já estava no escritório.
d) Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir para o trabalho.
e) Saí de casa sem destino – estava apenas com vontade de andar. Após ter dado umas dez voltas na quadra, cansei e
resolvi entrar novamente em casa.
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REDAÇÃO
Instruções
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado;
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas;
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número
de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção;
– Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "insuficiente";
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos;
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.

Tema
Obesidade juvenil no Brasil triplica! Conscientize-se.
A obesidade é um assunto que está em evidência nos últimos
tempos. Saiba que o motivo é que o nível de obesidade juvenil está
três vezes maior do que nas últimas 3 décadas. Calcula-se que de 1
a 3 crianças e adolescentes, ou seja, 31% da população com idade
entre 6 a 19 anos, apresente algum grau de sobrepeso e obesidade,
tendo uma chance de 80% em se tornar um adulto obeso.
Trata-se de uma doença que pode ser caracterizada pelo acúmulo
excessivo de gordura corporal como consequência de um desequilíbrio energético, sendo que uma das principais causas pode ser
explicada pelo consumo de energia excessiva ao seu gasto durante
um período considerável. Vale ressaltar que é uma doença que não
tem cura, porém tem CONTROLE!
(Disponível em: http://kilorias.band.uol.com.br/2011/09/obesidade-juvenil-no-brasil-triplica-conscientize-se/. Acesso em: 08 ago. 2014 (adaptado).)

Obesidade infantil, o alto preço do estilo de vida moderno
Hambúrguer, salgadinhos, bolacha, frituras e
refrigerantes ganham terreno na dieta infantojuvenil,
enquanto as brincadeiras de rua e as atividades
físicas têm pouco espaço em uma agenda tomada
pela televisão, pelo computador e pelos jogos eletrônicos. O resultado disso pesa na balança. Embora
existam fatores individuais de predisposição, o fato
é que apenas 5% das crianças e adolescentes
obesos apresentam um problema endocrinológico
ou genético como causa principal do sobrepeso.
(Disponível em: http://www.einstein.br/einstein-saude/pagina-einstein/Paginas/obesidade-infantil-o-alto-preco-do-estilo-de-vida-moderno.aspxAcesso em: 08 ago. 2014 (adaptado).)

Obesidade mundial
• 1,5 bilhão de adultos acima do peso;
• 43 milhões de crianças com menos de 5 anos estão acima do peso;
• 65% da população mundial vive em países onde é mais provável que morram pela obesidade do que de
desnutrição;
• $300 bilhões de dólares são gastos anualmente na área da saúde com os cuidados para a obesidade nos
EUA e Canadá. Já no Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro avaliou que as doenças ligadas
a sobrepeso e obesidade custam aos cofres públicos R$3,57 bilhões.
Pelos números, 200 milhões de mulheres e 300 milhões de homens são obesos e isso é mais que 10% da
população adulta, e todo esse problema só cresce.
Compare a obesidade:
• em 1980: 7,9% das mulhres e 4,8% dos homens;
• em 2008: 13,3% das mulheres e 9,8% dos homens.
Sobrepeso e obesidade são definidos como anormal ou excessivo acúmulo de gordura que podem prejudicar a saúde.
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Os países mais obesos
Em percentual de pessoas acima do peso.

Proposta
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A obesidade
juvenil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
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Rascunho
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