EXTENSIVO/TERCEIRÃO – 2o DIA

INSTRUÇÕES
1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 6 (seis) folhas com perguntas, um cartão-resposta e três folhas
de resposta.
2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 10 questões. Observe também se há faltas ou imperfeições gráficas
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os trinta minutos iniciais da prova.
3) Você encontrará questões de proposições múltiplas (tipo somatório).
3.1) As questões de proposições múltiplas contêm, no máximo, sete alternativas numeradas: 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. A
resposta correta é o valor total do(s) número(s) associado(s) à(s) proposição(ões) verdadeira(s) ou falsa(s), conforme
orientação do enunciado da questão. Cada uma das questões deverá ser assinalada no cartão-resposta mediante duas
marcas, uma na dezena e outra na unidade. Quando a resposta for menor que 10, marque o zero na linha das dezenas
(01, 02, etc.).
3.2) As questões abertas são as que contêm problemas que admitem solução numérica (valores inteiros compreendidos
entre 00 e 99, incluindo estes). Nesse caso, resolva o problema e marque, no lugar próprio da folha de respostas, o
resultado numérico encontrado.
3.3) Confira, nos modelos abaixo, como marcar as suas respostas.
Questão 01 – 63
Questão 43 – Código de opção no vestibular (21 – Eng. Prod. Mecânica)
Questão 02 – 19		
Obs.: Veja tabela de códigos no final deste caderno.
Questão 03 – 22						
			
Questão 44 – Opção de língua estrangeira (00 – Inglês)
				
Se a opção for Espanhol, marque 11.
Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados
das respostas.

4) Procure responder a todas as questões.
5) Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos, use outros
meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6) Não será permitida a substituição do cartão-resposta caso haja erro de marcação. Para evitar esse problema, preencha
primeiramente a lápis e depois confirme à caneta.
Obs.: use somente caneta esferográfica azul-escura ou preta, inclusive para as folhas-respostas das questões discursivas.
7) Não utilize corretor líquido na marcação do cartão-resposta, pois a leitura óptica poderá ser prejudicada.
8) O gabarito correto será divulgado ao final do exame no local da prova e na internet através do site www.energia.com.br.
9) Se houver mais de um candidato com a mesma pontuação, o desempate será feito através da verificação do número de
questões corretas nas disciplinas, obedecendo-se à seguinte ordem: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática,
História, Geografia, Biologia, Física, Química e Língua Estrangeira (critério também utilizado pela Coperve/UFSC).
10) Em cada sala há um fiscal de prova. Colabore para que a seriedade do Simulado contribua na sua preparação para o
vestibular.
11) Ao terminar, entregue ao fiscal o cartão-resposta.

redação
Escolha uma das propostas abaixo para escrever seu texto.

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 com até 15 (quinze) linhas escritas será considerada insuficiente e receberá nota zero.
A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.
A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos receberá nota zero.
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.

Proposta 1
Família

Texto

Família! Família!
Papai, mamãe, titia
Família! Família!
Almoça junto todo dia
Nunca perde essa mania...
Mas quando a filha
Quer fugir de casa
Precisa descolar um ganha-pão
Filha de família se não casa
Papai, mamãe
Não dão nem um tostão...
[...]
Família! Família!
Vovô, vovó, sobrinha
Família! Família!
Janta junto todo dia
Nunca perde essa mania [...]
(Titãs)

O Censo demográfico de
2010 pesquisou pela primeira
vez o sexo do cônjuge nos lares
em que as pessoas se declaravam casadas. A despeito da
resposta ser optativa (o que implica em dizer que os resultados
estão abaixo da realidade) os
resultados mostram que a configuração das famílias brasileiras mudou. Segundo
a pesquisa, 20% dos casais formados por pessoas do mesmo sexo declaram ter
filhos. Ao passo que nas uniões heterossexuais aumentou a proporção de casais
sem filhos, que passou de 14,9%, em 2000, para 20,2% do total. O estudo também
diagnosticou que 16,3% das famílias formadas por casais com filhos podem ser
consideradas reconstituídas, ou seja, os filhos eram apenas do responsável, apenas
do cônjuge ou uma combinação dessas duas situações. A forma familiar convencional – união heterossexual definitiva e filhos – ainda é dominante, mas convive
com outras modalidades como famílias monoparentais (liderada por pais ou mães
solteiros), uniões entre pessoas do mesmo sexo e pessoas que estão no segundo
casamento e criam, todos juntos, os filhos dos matrimônios anteriores.
(Disponível em: <www.revistaescola.abril.com.br>.)

Produza um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 e 30 linhas, que evidencie o(s) novo(s) modelo(s) de estrutura
familiar e sua aceitação social. Seja criativo(a).

Proposta 2
Nada como um dia atrás do outro
Tenho essa virtude de esperar
Eu sou maneira, sou de trato, sou faceira
Mas sou flor que não se cheira
É melhor se prevenir pra não cair
Sou mulher que encara um desacato
Se eu não devolver no ato
Amanhã pode esperar
Estrutura tem meu coração
Pra suportar essa implosão
Que abalou meus alicerces de mulher
Mas a minha construção é forte
Sou madeira, sou de morte
Faça o vento que fizer.
(Alcione – Pode esperar)
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Músicas, livros de autoajuda, literatura, revistas, blogs, crônicas, textos acadêmicos e até medicinais – diversos são
os meios escritos em que o tema Mulher está difundido. Destes, uma grande maioria já faz uma previsão sobre o futuro
delas. E a mulher continua sendo um objeto de contínuo estudo, uma vez que em cada época surgem novidades e, consequentemente, as notícias sobre elas tornam-se obsoletas. Redija um texto, dissertativo ou narrativo, sobre a mulher
hoje e seu futuro.

Proposta 3
Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...
(Erasmo Carlos)

Há algumas décadas, a carta e o telegrama eram as únicas formas de comunicação escrita. Escolha um dos interlocutores abaixo e escreva uma carta. Lembre-se de que esses personagens retratam todo um contexto histórico,
caracterizando, assim, determinadas escolas literárias. (Mínimo 20 linhas).
a) De Helena para Estácio
b) De Carlos para Fräulein

01) Leia atentamente o texto a seguir, marque a(s) alternativa(s) correta(s) e indique o somatório.

Velho é lindo
Durante anos tive o hábito de anotar
os meus sonhos.
Acordava de madrugada e escrevia
tudo o que havia sonhado.
Depois de registrar o sonho, tentava
voltar a dormir – o que não era nada fácil.
Como tenho muitas noites de insônia,
decidi parar de escrever durante as
madrugadas.
No entanto, recentemente tive dois
sonhos que me pareceram muito especiais. Enquanto sonhava, dizia para mim
mesma: "Este sonho eu preciso anotar,
é importante para as minhas reflexões
sobre homens e mulheres".
O primeiro foi com dois amigos que
conversavam sobre suas dificuldades
amorosas. Um deles pergunta: "Por que
as mulheres nunca dizem diretamente o
que querem?"
E o outro, com um sorriso irônico, responde o que lhe parece óbvio: "Porque

o que as mulheres querem é que você
adivinhe o que elas querem sem que
elas digam nada".
Acordei com a sensação de que se
as mulheres aprendessem a dizer o que
querem as relações amorosas seriam
muito mais simples, prazerosas e felizes.
E escrevi: "No Brasil, mesmo dentro da
mulher mais poderosa, sobrevive uma
Barbie cor-de-rosa".
No segundo sonho eu estava dando
aula e dizia para os meus alunos: "A
única categoria social que inclui todo
mundo é velho. Somos classificados
como homem ou mulher, homo ou heterossexual, negro ou branco. Mas velho
todo mundo é. O jovem de hoje é o velho
de amanhã. Por isso, como nos movimentos libertários do século passado
do tipo "black is beautiful", deveríamos
vestir uma camiseta com as ideias "eu
também sou velho!" ou, melhor ainda,

"velho é lindo!"."
Fomos em passeata até Copacabana, todos unidos, os velhos de hoje e os
velhos de amanhã, vestindo camisetas
e levando cartazes.
Na manifestação, inspirada em Martin Luther King, fiz um discurso apaixonado: "Eu tenho um sonho de que um
dia o velho será considerado lindo e que
poderemos viver em uma nação em que
as pessoas não serão julgadas pelas
rugas da sua pele, e sim pela beleza do
seu caráter. Livres! Somos livres, enfim!"
Acordei de madrugada repetindo
alegremente a frase: "Somos livres,
enfim!". E com vontade de ir para Copacabana me manifestar gritando: "Eu
também sou velha!" e "Velho é lindo!"
Aí lembrei por que desisti de anotar
os meus sonhos e voltei a dormir.
(MIrian Goldenberg)
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01. O texto em questão é meramente descritivo, utilizando-se de uma linguagem impessoal para abordar um tema cotidiano.
02. A autora tem como ponto de partida uma experiência pessoal, mas o intuito da temática é discutir um assunto mais
amplo.
04. Percebe-se, no texto, uma grande semelhança com o gênero textual memorialístico.
08. A pessoalidade da linguagem textual e a exposição de fatos cotidianos favorecem a proximidade da autora com o
leitor.
16. A autora faz uma paródia, em seu texto, com um famoso discurso de Martin Luther King.
32. O termo primeiro, no quinto parágrafo, e o termo segundo, no oitavo, funcionam como elementos de coesão textual.
02) Considere as seguintes afirmações a respeito de Vinicius de Moraes.
01. Nas primeiras obras líricas, entre as quais O caminho para a distância, ele utiliza como tom mais forte a abstração
e o misticismo; a partir de Novos poemas, introduz o cotidiano e a denúncia dos problemas sociais.
02. Em peças de teatro, entre as quais Orfeu da Conceição e As feras, ele revela a sua preocupação com os grupos
sociais oprimidos e marginalizados no Brasil.
04. No livro Para uma menina com uma flor, encontra-se um conjunto de crônicas que ele produziu como colaborador
em diversos jornais.
08. Juntamente com Graciliano Ramos e Jorge Amado, está entre os grandes romancistas do Brasil.
16. Fez parte da chamada Geração de 45 – no terceiro momento do Modernismo – juntamente com Clarice Lispector e
Guimarães Rosa.
32. É conhecido por seus sonetos satíricos, sendo comparado inclusive a Gregório de Matos Guerra.
Texto para questão 03.
É certo que Fräulein tinha esclarecido muito o que viera
fazer na casa deles, porém dona Laura que tinha percebido
tudo com a explicação de Felisberto, agora não compreendia mais nada. Afinal: o que era mesmo que Fräulein estava
fazendo na casa dela!
Fräulein esperou um segundo. Nada tinham para lhe
falar aqueles dois. Cumprimentou e saiu. Subiu pro quarto.
Fechou-se. Tirou o casaco. O pensamento forte imobilizou-a.

Comprimiu o seio com a mão, ao mesmo tempo que amarfanhava-lhe a cara uma dor vigorosa, incompreendida assim!
Mas foi um minuto apenas, dominou-se.Tinha que despir-se.
Continuou se despindo. E Carlos?... Minuto apenas. Varreu o
carinho. Prendeu com atenção os cabelos. Lavou o rosto. Se
deitou. Um momento no escuro, os olhos inda pestanejaram
pensativos. Não tinha nada com isso: haviam de lhe pagar
os oito contos. Mas agora tinha que dormir, dormiu.

(ANDRADE, Mario de. Amar, verbo intransitivo. Agir: Rio de Janeiro, 2008. p. 57.)

03) Em relação à obra Amar, verbo intransitivo, a Mário de Andrade e ao texto, some o que for correto.
01. D. Laura sempre soube da negociação entre Elza e Dr. Felisberto
02. Maria Luísa, a mais velha das filhas de Sousa Costa e dona Laura, tinha a saúde frágil e, devido a isso, era motivo
de preocupação para os pais.
04. Em O pensamento forte imobilizou-a, o termo destacado é, na morfologia, um pronome pessoal e refere-se, no texto,
à dona Laura.
08. O título da obra classifica corretamente o verbo amar quanto à transitividade, pois ele não exige complemento e,
portanto, é intransitivo.
16. Mário de Andrade é autor da rapsódia Macunaíma (1928), obra que materializou a antropofagia idealizada por Oswald
de Andrade.
32. Pode-se dizer que Amar, verbo intransitivo é uma obra que guarda ainda resquícios do movimento parnasiano, como
a linguagem rebuscada e a utilização constante da metalinguagem.
Leia atentamente o texto e depois responda.

Doping
Os meios de doping evoluem continuamente e, por isso, os métodos e órgão de controle ficam sempre "um passo atrás".
Porém o fato de esses órgãos detectarem frequentemente atletas dopados é um sinal claro de que são eficientes e também
evoluem. Liberar o doping, além de não garantir "igualdade de desempenho" entre os atletas da elite mundial, teria repercussões seriíssimas entre pseudoatletas que se sentiriam encorajados para utilizar o mesmo que o campeão utilizou. Os
argumentos dos defensores da liberação não têm nada de inteligente. São certos os prejuízos à saúde causados pelo doping.
(Jair R. Garcia Júnior – In: Veja de 31 de julho de 2013)

4

04) Com base no texto acima, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o total.
01. A palavra meios em: Não tinham meios que o levassem a um destino promissor, apresenta a mesma função morfossintática que em: Os meios de doping evoluem continuamente e, por isso, os métodos e órgão de controle ficam
sempre "um passo atrás".
02. Em Os meios de doping evoluem continuamente e, por isso, os métodos e órgão de controle ficam sempre "um
passo atrás", os processos verbais do excerto apresentam a mesma predicação verbal.
04. As palavras: método, órgão e atrás foram acentuadas graças a regras distintas.
08. Em: Porém o fato de esses órgãos detectarem frequentemente atletas dopados é um sinal claro de que são eficientes
e também evoluem, esse texto devidamente corrigido ficaria: Porém o fato desses órgãos detectarem frequentemente
atletas dopados é um sinal claro de que são eficientes, e também evoluem.
16. Em São certos os prejuízos à saúde causados pelo doping, temos predicativo do sujeito e complemento nominal.
32. Em: São certos os prejuízos à saúde causados pelo doping, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio.
Leia atentamente o texto e depois responda.

A solução é o lobista?
Desde que explodiram as primeiras
manifestações populares, o ex-presidente Lula recolheu-se em conveniente
silêncio. Reação compreensível. Afinal,
pela primeira vez nos últimos vinte
anos, as ruas foram tomadas sem a
manifestação ou incentivo dos petistas.
Pior, havia um clima de hostilidade aos
partidos, principalmente ao PT. Quando
os protestos atingiram o ápice, em junho,
Lula isolou-se ainda mais e viajou à

Africa para retomar as atividades de lobista de grandes empresas brasileiras e
multinacionais. Sem o líder, o PT perdeu
o rumo. Primeiro tentou se incluir nos
protestos – e foi devidamente expulso.
Depois tentou capitalizar os efeitos,o
que também não funcionou. Os danos
imediatos foram gigantescos. A presidente Dilma Rousseff perdeu mais de
vinte pontos de sua popularidade. O PT,
que teve sua história construída junto

dos movimentos populares, entrou em
parafuso. Seus líderes – convertidos
em honoráveis pelegos – não tiveram
condições de reagir. O que parecia
improvável – a perspectiva de derrota
eleitoral em 2014 – se mostra uma hipótese real. Foi nesse cenário que Lula
apareceu como a solução para todos
os males do partido.
(Adriano Ceolin – In: Veja)

05) Com base no texto acima, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o total.
01. O período Desde que explodiram as primeiras manifestações populares, o ex-presidente Lula recolheu-se em conveniente silêncio apresenta uma oração subordinada adverbial condicional.
02. Em Depois tentou capitalizar os efeitos, o que também não funcionou, temos um pronome relativo com função de
sujeito.
04. Em Foi nesse cenário que Lula apareceu como a solução para todos os males do partido, há quatro ditongos, dois
dígrafos consonantais e um encontro consonantal.
08. Em O PT, que teve sua história construída junto dos movimentos populares, entrou em parafuso, a pontuação se deve
à presença de um aposto longo.
16. Em Desde que explodiram as primeiras manifestações populares, o ex-presidente Lula recolheu-se em conveniente silêncio. Reação compreensível. Afinal, pela primeira vez nos últimos vinte anos, as ruas foram tomadas sem a
manifestação ou incentivo dos petistas. Pior, havia um clima de hostilidade aos partidos, principalmente ao PT, os
processos verbais indicam ação acabada no passado (pretérito perfeito) e ação repetida no passado (pretérito imperfeito).

inglês
United Nations at a Glance
The United Nations is an international organization
founded in 1945 after the Second World War by 51 countries
committed to maintaining international peace and security,
developing friendly relations among nations and promoting
social progress, better living standards and human rights.
Due to its unique international character, and the powers
vested in its founding Charter, the Organization can take action
on a wide range of issues, and provide a forum for its 193
Member States to express their views, through the General
Assembly, the Security Council, the Economic and Social

Council and other bodies and committees.
The work of the United Nations reaches every corner of the
globe.Although best known for peacekeeping, peacebuilding,
conflict prevention and humanitarian assistance, there
are many other ways the United Nations and its system
(specialized agencies, funds and programmes) affect our lives
and make the world a better place. The Organization works
on a broad range of fundamental issues, from sustainable
development, environment and refugees protection, disaster
relief, counter terrorism, disarmament and non-proliferation,

5

to promoting democracy, human rights, gender equality and the advancement of women, governance, economic and social
development and international health, clearing landmines, expanding food production, and more, in order to achieve its goals
and coordinate efforts for a safer world for this and future generations.
(www.un.org)

06) Select the correct statement to complete following sentence according to the text:
The United Nations...
01.
02.
04.
08.
16.
32.

was created after the Second World War.
was founded by 51 countries.
can take action on an ample variety of problems.
is currently comprised by one hundred ninety-three countries.
is the embryo of a global government.
opposes terrorism.

07) Select the proposition(s) which contains (contain) correct definitions for the underlined words in the text.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

committed – pledged to an aim.
patterns – an example to be followed.
range – a variety or assortment of.
broad – ample in width.
development – capacity of acting rationally.
relief – removal or lightening of pain or oppression.

The UN has 4 main purposes
• To keep peace throughout the world;
• To develop friendly relations among nations;
• To help nations work together to improve the lives of poor people, to conquer hunger, disease and illiteracy, and to encourage respect for each other’s rights and freedoms;
• To be a center for harmonizing the actions of nations to achieve these goals.
(www.un.org)

08) Select the alternative(s) which expresses (express) a purpose of United Nation.
01.
02.
04.
08.
16.

To promote cordial relation among states.
To help nations to make poor people live better.
To maintain the peace all over the world.
To give support to countries to overcome illnesses.
To harmonize the goals by achieving particular action.

Wonder What he's Up TO?
Ever wanted to know if Stevie Wonder goes to the movies? He does. "You catch nearly all of things _______ you hear it if
you pay close attention," says Wonder, _______ has founded, along with SAP, a German software company, the SAP/Stevie
Wonder Vision Awards. The awards recognize products and research _______ assimilate blind people into the workplace,
because while visually impaired people can follow a movie, a big percentage of them can't find a job.
"I don't get too surprised by anything," says Wonder of the inventions, "but we did see some good things" One of the
productions is a mouse pad _______ helps people feel what is going on on the screen. Wonder is amazed by how few manufacturers think of the visually impaired when making appliances "lt's weird. It's so simple to add voice capability," he says.
"And it means complete independence for a blind person". In between his good works, wonder is still song writing. There’s
a new album _______ he hopes to record next year.
09) Choose the proposition(s) that could fulfill the blanks above:
01.
02.
04.
08.
16.
32.
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that – who – which – which – that
which – whom – that – which – whose
X – who – that – which – which
which – who – X – that – which
which – who – that – that – X
X – who – which – that – X

10) Mark the propositions which are grammatically correct:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

The President of the United States intends to visit the Republic of Congo next year.
The sooner you come to deliberate about it, the best.
If we had led the group, we would be more successful.
I'm so glad you gave me an information that I could follow.
I would travel to Rome if I were in your position.
The show lasted 3 hours. It was the farthest show I’ve ever seen.

espanhol
El Otro Yo
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10

15

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía,
se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando. Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo.
El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en
los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra
parte el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo.
Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió
la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el
primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no
dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado.
Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría
ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó.
Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde
lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas.
Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a
escuchar que comentaban: "Pobre Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable".
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se
parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el
Otro Yo.
FIN
(BENEDETTI, Mario. Todos los cuentos de Mario Benedetti. La Habana: Casa de las Américas. 1980, p. 314 e 315.)

06) Según el texto, señale lo que está correcto afirmar sobre Armando.
01.
02.
04.
08.
16.

Era sensible y llevaba corriente al pecho.
Era nostálgico y melancólico.
Era romántico y amante de música clásica.
Tenía malos modales y se vestía con descuido.
Era un ser humano común a quien le gustaba la chabacanería.

07) De acuerdo a la interpretación del texto, señale lo que está correcto.
01.
02.
04.
08.
16.

A causa del conflicto, el Otro Yo era la contraparte de Armando.
El Otro Yo no admiraba la naturaleza, ni era dado al llanto.
El Otro Yo era un poeta porque mentía con descuido.
El texto propone que el individuo es uno y doble, a la vez.
El Otro Yo le molestaba a Armando cuando éste quería mostrarse vulgar frente a sus amigos.

08) Elija la(s) alternativa(s) correcta(s).
01. El fragmento [...] lucir su nueva y completa vulgaridad. (línea 12), significa enorgullecerse con su vulgaridad.
02. El fragmento [...] no tuvo más remedio que dejar de reír [...] (línea 16) corresponde a la expresión no tuvo otra alternativa que cesar la risa.
04. La expresión sintió a la altura del esternón un ahogo (línea 16) significa que Armando se sintió atragantado y sin aire.
08. El fragmento [...] insultó concienzudamente al Otro Yo. (línea 8) es contrario de alabó intuitivamente al Otro Yo.
16. La expresión Para peor de males (línea 14) puede ser sustituida, sin comprometer su sentido, por Para colmo de la
dicha.
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09) En El Gobierno ha instituido un panel independiente de supervisión, la expresión ha instituido puede ser sustituida, sin
alterar sustancialmente su sentido, por:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

sustituió.
sustituo.
sustituyó.
había sustituido.
tiene sustituido.
han sustituido.

10) Señala la explicación adecuada de los vocablos a la izquierda.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

mientras tanto – lo mismo que mientras más.
fueran – fuesen.
todavía – sinónimo de aún.
cerca de 350 obras – aproximadamente 350 obras.
ayer – se refiere al día siguiente a hoy.
presuntamente – significa supostamente, en portugués.

discursiva
01) Três correntes ideológicas estiveram presentes em grande parte dos movimentos históricos ocorridos no decorrer do
século XIX no Ocidente: o liberalismo, o socialismo e o nacionalismo. O nacionalismo foi responsável pela formação de
novos Estados, como Grécia e Bélgica, e principalmente pelas unificações da Itália e da Alemanha. Por sua vez, as manifestações que evolveram as posturas do liberalismo e do socialismo foram antagônicas quanto aos objetivos pretendidos.
Em relação a essas duas correntes, responda:
a) Qual classe social se identifica com o liberalismo e o que este defendia?

b) Qual segmento social apoiou o socialismo e quais as suas propostas?

02) Denomina-se Química Forense o ramo da Química que se ocupa da investigação forense no campo da química especializada, a fim de atender aspectos de interesse judiciário.
Um exemplo de aplicação de conceitos químicos na elucidação de crimes é a recuperação da numeração original de um
chassi de automóvel que tenha sido raspado. Um reagente amplamente empregado no estudo de revelação de numerações em chassi constitui-se de uma solução aquosa alcalina de hexacianoferrato de potássio, K3[Fe(CN)6], denominado
reagente de Murakami. Nessas condições, a aplicação da referida solução na superfície metálica adulterada possibilita
a revelação da numeração original previamente removida, evidenciada pela formação de um precipitado azul sobre os
números originalmente apagados.
As reações que ocorrem no processo estão representadas pelas equações a seguir:
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Em relação ao texto, responda às questões que seguem:
a) Se, em uma investigação, uma amostra de 53,6 mg de precipitado (massa molar = 268 g . mol–1) for recolhida, considerando- se o rendimento da reação de 100%, qual a massa de ferro (massa molar = 56 g . mol–1), em mg, que reagiu?

b) Classifique os elementos químicos que aparecem nas duas equações químicas dadas quanto às suas propriedades
de elemento representativo, transição externa e transição interna.
REPREsentativo

transição externa

transição interna

ELEMENTO
c) Cite os elementos, mencionados no item b, que são considerados organógenos.

03) Um novo relatório divulgado nesta segunda-feira pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostra uma forte desaceleração na disseminação do HIV entre a população mundial na última década, fornecendo uma demonstração inédita
do sucesso das estratégias atuais para prevenir a aids. Segundo os dados da Unaids, programa da ONU destinado a
combater a doença, 2,3 milhões de pessoas foram infectadas em 2012 — uma redução de 33% em comparação com
2001. O número de infecções entre crianças caiu ainda mais, totalizando 260 000 no ano passado, uma queda de 52%
no mesmo período.
O relatório também aponta que, ao todo, 35,3 milhões de pessoas vivem com aids no mundo. O número de mortes relacionadas à doença também caiu, sendo de 1,6 milhão no ano passado, uma redução de 30% desde o pico em 2005.
Segundo a ONU, essa queda nos casos de mortalidade se deve ao maior acesso ao tratamento com antirretrovirais
em todo o mundo, principalmente entre a população mais pobre. Em 2012 mais de 9,7 milhões de pessoas vivendo em
países de baixa e média renda receberam o tratamento, um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior.
Esse acesso aos antirretrovirais representa 61% de uma meta de 15 milhões de pessoas traçada pela ONU em 2011.
(Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/relatorio-da-onu-aponta-que-numero-de-novas-infeccoes-caiu-para-um-terco-desde-2001>.)

a) Cite duas características básicas do vírus da aids.

b) Os antirretrovirais atuam sobre uma determinada classe de compostos. Identifique esses compostos e cite um exemplo.
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INSTRUÇÕES
01.
02.
64.
03.
65.
54.
04.
05.
06.
07.
63.
08.
50.
09.
59.
57.
10.
61.
62.
49.
11.
12.
46.
47.
13.
15.

Administração
Agronomia
Antropologia
Arquitetura e Urbanismo
Arquivologia
Automação de Escritório e Secretariado
Biblioteconomia
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciência e Tecnologia Agroalimentar
Ciências Econômicas
Ciência Política
Ciências Sociais
Cinema
Comunicação Social
Design
Design de Animação
Design de Produtos
Design Industrial
Direito
Educação Física
Educação Artística – Artes Plásticas
Educação Artística – Música
Enfermagem
Engenharia Civil
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55.
16.
17.
14.
66.
18.
70.
19.
20.
21.
22.
67.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
43.
51.
29.
68.
30.
31.
32.
33.

Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Aquicultura
Engenharia de Controle e Automação Industrial
Engenharia de Energia
Engenharia de Materiais
Engenharia de Pesca
Engenharia de Produção Civil
Engenharia de Produção Elétrica
Engenharia de Produção Mecânica
Engenharia Elétrica
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária – Ambiental
Farmácia
Filosofia
Física
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geologia
História
Jornalismo
Letras
Matemática

34. Matemática e Computação Científica
35. Medicina
44. Medicina Veterinária
45. Moda
69. Museologia
36. Nutrição
52. Oceanografia
37. Odontologia
38. Pedagogia
39. Psicologia
40. Química
56. Relações Internacionais
58. Secretariado Executivo
41. Serviço Social
42. Sistemas de Informação
48. Tecnologia Mecânica – Movelaria
53. Turismo e Hotelaria
60. Zootecnia
99. Outros

44) Opção de Língua Estrangeira
00. Inglês
11. Espanhol

Rascunho

