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PROVA DE MATEMÁTICA

QUESTÃO 01

Francisco resolveu comprar um pacote de viagem que custava R$ 4 200,00, já incluídos
R$ 120,00 correspondentes a taxas de embarque em aeroportos.

Na agência de viagens, foi informado de que, se fizesse o pagamento à vista, teria
um desconto de 10%, exceto no valor referente às taxas de embarque, sobre o qual
não haveria nenhum desconto.

Decidiu, pois, pagar o pacote de viagem à vista.

Então, é CORRETO afirmar que Francisco pagou por esse pacote de viagem

A) R$ 3 672,00.

B) R$ 3 780,00.

C) R$ 3 792,00.

D) R$ 3 900,00.

QUESTÃO 02

Lançada em 1977, a sonda  espacial  Voyager 1 está, atualmente, a 1,5 .1010 km da
Terra.

Suponha que, dessa distância,  a Voyager 1 envie, para a Terra, um sinal de rádio
que se propaga à velocidade da luz, que é de 300.000 km/s.

Despreze o movimento da Terra, do instante  em  que  o sinal  foi enviado até o
momento de sua chegada a ela.

Então, é CORRETO afirmar  que, para chegar à Terra, o sinal enviado por essa
sonda gastará

A) menos de 8 horas.

B) entre 8 horas e 10 horas.

C) entre 10 horas e 12 horas.

D) mais de 12 horas.
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QUESTÃO 03

Quando estava viajando pelo Chile, Jorge, por não ter uma calculadora disponível,
tinha dificuldade em fazer a conversão dos preços, dados em pesos chilenos, para
o valor correspondente em reais.

À época, a cotação era de 196,50 pesos para cada real.

Assinale, entre as seguintes alternativas, aquela que apresenta a regra que Jorge
deveria utilizar para efetuar essa conversão com o MENOR erro.

A) Dividir o preço em pesos por  2  e, no valor obtido, mover a vírgula duas casas
decimais para a esquerda.

B) Dividir o preço em pesos por  5  e, no valor obtido, mover a vírgula duas casas
decimais para a esquerda.

C) Multiplicar o preço em pesos por  2  e, no valor obtido, mover a vírgula duas
casas decimais para a esquerda.

D) Multiplicar o preço em pesos por  5  e, no valor obtido, mover a vírgula duas
casas decimais para a esquerda.
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QUESTÃO 04

Neste gráfico, estão representadas informações referentes aos períodos de chuva
(outubro a abril) de 2002-2003 a 2005-2006, em Belo Horizonte:

FONTE: Estado de Minas, 5 abr. 2006 (Adaptado)

Obs.: Os dados sobre ações preventivas no período 2002-2003 não foram
disponibilizados.

Considere estas afirmativas referentes aos dados contidos nesse gráfico:

I   – O número de famílias removidas de áreas de risco foi proporcional à

precipitação pluviométrica verificada nos períodos pesquisados.

II  – A precipitação pluviométrica foi superior a 1 700 mm no período 2002-2003.

III – O número de ações preventivas no período 2005-2006 foi, pelo menos, 30%

maior que no período 2003-2004.

IV – O número de famílias removidas de áreas de risco no período 2002-2003 foi,

pelo menos, 10 vezes maior que no período 2005-2006.

Com base nessas informações, conclui-se, CORRETAMENTE, que

A) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

B) apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

C) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

D) apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
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QUESTÃO 05

Seja  P = (a,b)  um ponto no plano cartesiano tal que   0 < a < 1   e   0 < b < 1.

As retas paralelas aos eixos coordenados que passam por P dividem o quadrado

de vértices  (0,0),  (2,0),  (0,2)  e  (2,2)  nas regiões I, II, III e IV, como mostrado

nesta figura:

Considere o ponto ),( abbaQ 22 �� .

Então, é CORRETO afirmar que  o ponto  Q  está na região

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

IV III

III
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QUESTÃO 06

Um carro bicombustível percorre 8 km com um litro de álcool e 11 km com um litro
do combustível constituído de 75% de gasolina e  de 25% de álcool, composição
adotada, atualmente, no Brasil.

Recentemente, o Governo brasileiro acenou para uma possível redução, nessa mistura,
da porcentagem de álcool, que passaria a ser de 20%.

Suponha que o número de quilômetros que esse carro percorre com um litro dessa
mistura varia linearmente de acordo com a proporção de álcool utilizada.

Então, é CORRETO afirmar que, se for utilizado um litro da nova mistura proposta
pelo Governo, esse carro percorrerá um total de

A) 11,20 km .

B) 11,35 km .

C) 11,50 km .

D) 11,60 km .

QUESTÃO 07

Seja  S  o conjunto dos números naturais maiores que 1 que são divisores de 360 e
não possuem fatores primos em comum com 147.

Então, é CORRETO afirmar que  S  contém

A) 6  elementos.

B) 7  elementos.

C) 8  elementos.

D) 9  elementos.
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QUESTÃO 08

Na Figura I, está representado um retângulo, cuja base mede 25 cm e cuja altura

mede 9 cm. Esse retângulo está dividido nas regiões  α,  β   e   γ.

 Sem que haja qualquer superposição delas, essas regiões podem ser reagrupadas,

formando um quadrado, como mostrado na Figura II.

Então, é CORRETO afirmar que a área da região  α  mede

A) 24 cm2 .

B) 28 cm2 .

C) 30 cm2 .

D) 32 cm2 .

�

� �

�
� �

I II
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QUESTÃO 09

Sejam

                                                          e

polinômios com coeficientes reais.

Sabe-se que esses polinômios possuem as mesmas raízes.

Então, é CORRETO afirmar que o valor de   a + b    é

A) 3.

B) 6.

C) 9.

D) 12.

1)15()( 2 ���� xaaxxp
b

xxxq
1
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QUESTÃO 10

Nesta figura, estão representados o cubo  ABCDEFGH  e o sólido  OPQRST:

Cada aresta do cubo mede 4 cm e os vértices do sólido  OPQRST  são os pontos
centrais das faces do cubo.

Então, é CORRETO afirmar que a área lateral total do sólido  OPQRST  mede

A) 28  cm2 .

B) 38  cm2 .

C) 216  cm2 .

D) 316  cm2 .

A B

CD

E
F

G
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QUESTÃO 11

Em uma mesa, estão espalhados 50 pares de cartas. As duas cartas de cada par
são iguais e cartas de pares distintos são diferentes.

Suponha que duas dessas cartas são retiradas da mesa ao acaso.

Então, é CORRETO afirmar que a probabilidade de essas duas cartas serem
iguais é

A)
100

1 .

B)
99

1  .

C)
50

1 .

D)
49

1 .

QUESTÃO 12

Uma escola realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de seus  alunos.
Alguns resultados dessa pesquisa foram:

• 82% do total de entrevistados gostam de chocolate;

• 78% do total de entrevistados gostam de pizza; e

• 75% do total de entrevistados gostam de batata frita.

Então, é CORRETO afirmar que, no total de alunos entrevistados, a porcentagem
dos que gostam, ao mesmo tempo, de chocolate, de pizza e de batata frita é, pelo

menos, de

A) 25%.

B) 30%.

C) 35%.

D) 40%.
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QUESTÃO 13

Os irmãos Armando, Bernardo e Caio decidiram ajudar na reforma do piso da casa
de seus pais, dividindo igualmente, entre eles, o custo de 100 m2 de cerâmica.

Armando e Bernardo compraram, respectivamente,  60 m2 e 40 m2 da mesma
cerâmica, pagando o mesmo preço pelo metro quadrado. Para acertar sua parte
nessa compra, Caio pagou a seus dois irmãos um total de R$ 1 500,00.

Sejam  x  a parte dessa quantia que coube a Armando e  y  a parte que coube a
Bernardo.

Então, é CORRETO afirmar que o valor de   x - y   é

A) R$ 200,00.

B) R$ 300,00.

C) R$ 500,00.

D) R$ 900,00.

QUESTÃO 14

Em uma danceteria, há um aparelho com várias caixas de som iguais. Quando uma
dessas caixas é ligada no volume máximo, o nível  R   de ruído contínuo é de  95 dB.

Sabe-se que

• R = 120 + 10.log
10

 Is , em que Is é a intensidade sonora, dada em watt/m2; e

• a intensidade sonora Is é proporcional ao número de caixas ligadas.

Seja N o maior número dessas caixas de som que podem ser ligadas,
simultaneamente, sem que se atinja o nível de 115 dB, que é o máximo suportável
pelo ouvido humano.

Então, é CORRETO afirmar que  N  é

A) menor ou igual a  25.

B) maior que 25 e menor ou igual a 50.

C) maior que 50 e menor ou igual a 75.

D) maior que 75 e menor ou igual a 100.
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QUESTÃO 15

Raquel, Júlia, Rita, Carolina, Fernando, Paulo, Gustavo e Antônio divertem-se em
uma festa.

Sabe-se que

• essas pessoas formam quatro casais; e

• Carolina não é esposa de Paulo.

Em um dado momento, observa-se que a mulher de Fernando está dançando com
o marido de Raquel, enquanto Fernando, Carolina, Antônio, Paulo e Rita estão
sentados, conversando.

Então, é CORRETO afirmar que a esposa de Antônio é

A) Carolina.

B) Júlia.

C) Raquel.

D) Rita.
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PROVA DE BIOLOGIA

QUESTÃO 16

É CORRETO  afirmar  que os morcegos, únicos mamíferos voadores conhecidos,
são motivo constante de atenção dos serviços sanitários das Prefeituras, porque
transmitem

A) febre aftosa aos bovinos.

B) gripe aviária aos  frangos.

C) leishmaniose aos cães e gatos.

D) vírus da raiva ao homem.

QUESTÃO 17

Observe estas figuras:

Os grupos de animais representados, nessas figuras, possuem características
morfológicas e fisiológicas que, resultantes de adaptações, lhes possibilitaram a
utilização de ampla variedade de alimentos.

É INCORRETO afirmar que, entre as características adaptativas desses grupos de
animais, se inclui a presença de

A) bicos, de diferentes formas, que coletam frutas, sementes e partículas líquidas.

B) língua protátil, utilizada na captura e deglutição de presas.

C) mandíbulas e dentes, que permitem triturar partes moles e duras das presas.

D) pinças e maxilas, que usam na redução do tamanho do alimento.
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QUESTÃO 18

Observe estas figuras de diferentes vertebrados marinhos:

É CORRETO afirmar que a convergência adaptativa comum a todos esses animais
consiste em terem todos

A) forma do corpo e membros semelhantes a remos.

B) linha lateral e corpo revestido por escamas.

C) nadadeiras e brânquias nas laterais do corpo.

D) pescoço comprido e dentes afiados.
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QUESTÃO 19

Observe estas figuras, em que estão representadas, de acordo com alguns estudiosos
da Biologia, modificações na classificação dos seres vivos:

Considerando-se a seqüência dessas representações e outros conhecimentos sobre
o assunto, é  INCORRETO afirmar que, na classificação de

A) Aristóteles, são desconsiderados os grupos de organismos microscópicos.

B) Copeland, são separados os grupos de organismos microscópicos com e sem
núcleo.

C) Haeckel, são incluídos os grupos de organismos microscópicos produtores e
consumidores.

D) Whitaker, são separados os grupos de organismos  unicelulares produtores.
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QUESTÃO 20

Observe esta figura, em que estão representados alguns seres vivos presentes no
solo de uma mata, com a medida dos respectivos tamanhos:

Considerando-se os seres vivos representados nessa figura e outros conhecimentos
sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que

A) os animais que apresentam tamanho maior favorecem a permeabilidade dos
solos férteis.

B) os fungos e as bactérias são responsáveis pela degradação da matéria orgânica
no solo.

C) os organismos menores se caracterizam por alto metabolismo e eficiência na
reciclagem de materiais.

D) os protozoários representados constituem o primeiro nível da pirâmide alimentar.
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QUESTÃO 21

Na limpeza de quintais, para a retirada de “lodo” de áreas cimentadas, comumente,
utilizam-se generosas doses de hipoclorito de sódio, comercializado como água
sanitária.

É CORRETO afirmar que a ação da água sanitária sobre musgos promove

A) a destruição do citoplasma e da parede celular.

B) a variação no pH do citoplasma das células do xilema.

C) o bloqueio dos crivos das células do floema.

D) o impedimento do mecanismo de abertura dos estômatos.

QUESTÃO 22

Os possíveis ancestrais das plantas com flor descendem de um grupo de algas
verdes.

Considerando-se essa informação, é INCORRETO afirmar que os dois grupos
mencionados têm em comum

A) a clorofila como pigmento fotossintetizante.

B) a parede celular com celulose.

C) o glicogênio como fonte de energia.

D) os pigmentos acessórios de diversas cores.
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QUESTÃO 23

Analise este heredograma, em que está representada a herança do daltonismo,
condicionada por gene recessivo localizado no cromossoma X:

Considerando-se as informações contidas nesse heredograma e outros
conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que

A) o indivíduo I.2  apresenta o  fenótipo normal e é portador do gene do daltonismo.

B) o indivíduo II.4  recebeu o gene do daltonismo de qualquer um de seus genitores.

C) os casais como I.1 e I.2 têm maior probabilidade de ter filhos do sexo masculino
daltônicos.

D) os filhos do sexo masculino de II.2 serão daltônicos, independentemente do
genótipo do seu pai.
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QUESTÃO 24

Nos mamíferos, a presença do cromossoma Y determina o fenótipo masculino. O
gene SRY, presente nesse cromossoma, induz à diferenciação dos testículos.

Considerando-se essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é
CORRETO afirmar que

A) os indivíduos 46, XY que, na idade adulta, sofrem mutação nesse gene perdem
as características sexuais.

B) os indivíduos trissômicos  com cariótipo  47, XYY  apresentam dois testículos a
mais.

C) os indivíduos trissômicos 47, XXY possuem órgãos reprodutores masculinos e
femininos.

D) os testículos estão ausentes nos indivíduos 46, XY com deleção do  gene SRY.

QUESTÃO 25

É CORRETO afirmar que as doenças infecciosas diferem das doenças genéticas
porque podem

A) atingir mais de um indivíduo de uma mesma família.

B) manifestar-se após o nascimento.

C) ser diagnosticadas antes de os sinais clínicos  aparecerem.

D) ter maior incidência em determinadas estações do ano.
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QUESTÃO 26

Analise este gráfico, em que está representado o efeito da tiroxina sobre o
metabolismo basal:

Considerando-se as informações desse gráfico e outros conhecimentos sobre o
assunto, é INCORRETO afirmar que, na condição de hipotireoidismo, ocorre
diminuição de

A) lipólise no tecido adiposo.

B) peso corporal.

C) respiração celular.

D) síntese de proteínas.
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QUESTÃO 27

Observe este esquema, em que está representado um procedimento clínico:

É INCORRETO afirmar que esse procedimento possibilita a

A) redução de uréia presente no sangue periférico.

B) remoção de água do plasma sangüíneo.

C) retirada de proteínas do sangue periférico.

D) simulação de funcionamento do néfron.
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QUESTÃO 28

A doença celíaca consiste em um distúrbio inflamatório do intestino delgado, que
ocorre em indivíduos com sensibilidade ao glúten e à ingestão de trigo, centeio ou
cevada.

Analise estas duas figuras, em que está representada uma região do intestino delgado
em um indivíduo normal –  I – e em um  indivíduo com doença celíaca –  II:

Considerando-se a alteração estrutural representada na Figura II, é INCORRETO

afirmar que indivíduos portadores de doença celíaca podem apresentar

A) baixa produção de hemoglobina.

B) diminuição da densidade mineral óssea.

C) aumento da absorção de água.

D) retardo do crescimento corporal.
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QUESTÃO 29

Comportamentos que favorecem a dispersão também promovem, geralmente, a
especiação.

É CORRETO afirmar que, entre os comportamentos que costumam favorecer a
especiação, se inclui

A) a ocupação de novos nichos.

B) a territorialidade.

C) o cuidado com a prole.

D) o sedentarismo.
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QUESTÃO 30

Analise este esquema, em que está representado o fluxo de energia em um
ecossistema:

Considerando-se as informações desse esquema e outros conhecimentos sobre o
assunto, é INCORRETO afirmar que as setas significam,

A) em I, a energia luminosa  a ser transformada em energia química.

B) em II, a quantidade de energia disponível para detrívoros e decompositores.

C) em III, a energia calorífica a ser convertida em energia química.

D) em IV, a  energia da biomassa de herbívoros disponível para carnívoros.
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PROVA DE GEOGRAFIA

QUESTÃO 31

Analise este mapa topográfico, em que estão representados os principais elementos

do relevo de um trecho do território brasileiro:

Analise, agora, esta proposta de zoneamento ambiental para essa mesma área

elaborada por uma equipe de especialistas em planejamento territorial:
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A partir da análise do mapa topográfico e da proposta de zoneamento correspondente,

é INCORRETO afirmar que a zona ambiental

A) W, devido às características de seu relevo, apresenta potencial para o uso

agrícola, com destaque para os cultivos anuais que empregam mecanização.

B) X, por se estender pelas margens de rios e abranger nascentes e áreas

adjacentes, tem sua proteção assegurada pela legislação ambiental brasileira.

C) Y, em razão de sua topografia relativamente plana e da proximidade de cursos

de água, apresenta potencialidade para prática de agricultura irrigada.

D) Z, graças à declividade suave e à ausência de risco associado a cheias de rios,

revela potencial para implantação de equipamentos urbanos.
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QUESTÃO 32

Analise estes fluxogramas, em que está representado o ciclo hidrológico de uma

mesma bacia hidrográfica, antes (I) e depois (II) de sua urbanização:

DREW, D. Processos interativos Homem - Meio ambiente.

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p.91-95. (Adaptado)

A partir dessa análise e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é

INCORRETO afirmar que, depois da urbanização dessa bacia hidrográfica, ocorreu

A) alteração do volume de água armazenada em subsuperfície, o que pode dificultar

sua obtenção a partir de poços.

B) aumento considerável da vazão de córregos e rios durante o período das chuvas,

o que pode contribuir para maior freqüência e volume de inundações.

C) diminuição no nível das águas dos córregos e rios durante os períodos de menor

pluviosidade, o que pode comprometer tradicionais formas de uso da água.

D) redução generalizada na velocidade de circulação da água em superfície, o que

pode aumentar, em termos relativos, o volume de água disponível ao homem.
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QUESTÃO 33

Analise este planisfério, em que estão indicados os trajetos percorridos, no século

XIX, pela expedição de Charles Darwin (1831-1836) e pela de Louis Agassiz

(1865-1866):

FIGUEIREDO, C.  A ciência dos opostos. Nossa história,

ano 3, n. 27, p. 54,  jan. 2006.  (Adaptado)

A partir da análise do trajeto dessas duas expedições, é INCORRETO afirmar que

A) a de Agassiz penetrou na Bacia Amazônica, demonstrando interesse pelo interior

continental.

B) a de Agassiz se deslocou pelos hemisférios Ocidental e Oriental, percorrendo

as três grandes zonas climáticas do Planeta.

C) a de Darwin deu a volta ao mundo, acabando por cruzar os oceanos Atlântico,

Pacífico e Índico.

D) a de Darwin esteve em quatro dos cinco continentes, com destaque para a

América do Sul e ilhas oceânicas.
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QUESTÃO 34

Analise esta seqüência de figuras, em que está representada a formação do solo ao

longo do tempo geológico, sabendo que as divisões que aparecem em cada figura e

na legenda representam as etapas dessa evolução:

SCHAETZL, R.J.; ANDERSON, S. Soil – genesis and geomorphology.

Cambridge: University Press, 2005. p. 369. (Adaptado)

A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar que essa seqüência de figuras sugere

que

A) a evolução e o aumento da espessura do solo estão condicionados à escala do

tempo geológico.

B) o crescimento aéreo e subterrâneo da vegetação é inversamente proporcional

ao desenvolvimento do solo.

C) o desenvolvimento do solo, ao longo do tempo, resulta na sua diferenciação em

horizontes.

D) o material inorgânico presente no solo resulta de alterações ocorridas na rocha.
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QUESTÃO 35

Considerando-se a tropicalidade dos climas – e suas conseqüentes repercussões

na vida humana – em vastas extensões do território brasileiro, é INCORRETO afirmar

que

A) a alternância típica das estações chuvosa e seca – verão e inverno – ainda

influencia o calendário agrícola de amplas regiões, mesmo daquelas em que já

se utiliza a irrigação.

B) a redução da intensidade da radiação solar e da duração do dia no inverno,

embora pouco significativa, torna o sol alternativa energética inviável nessa

estação do ano.

C) a umidade relativa do ar apresenta variação estacional semelhante à das chuvas,

com expressiva redução durante os dias de inverno, o que implica efeitos sobre

a saúde humana.

D) as diferenças de temperatura entre verão e inverno, embora reduzidas,  aumentam

com a latitude, sem que o frio se torne fator limitante para a agricultura em

muitas regiões.
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QUESTÃO 36

Leia este trecho:

As caatingas

“Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma

estepe nua.

Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a

perspectiva das planuras francas.

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o;

enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes,

com o espinho, com os gravetos estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na frente

léguas, imutável no aspecto desolado: árvores sem folhas, de galhos estorcidos e

secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se

flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante.

Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos – mimosas tolhiças

ou eufórbias ásperas sobre o tapete de gramíneas murchas – e se afigure farta de

vegetais distintos, as suas árvores, vistas em conjunto, semelham uma só família

de poucos gêneros, quase reduzida a uma espécie invariável, divergindo apenas

no tamanho, tendo todas a mesma conformação, a mesma aparência de vegetais

morrendo, quase sem troncos, em esgalhos logo ao irromper do chão.”

CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Francisco Alves/Publifolha,

  2000. p. 37-8.

A partir dessa leitura, é INCORRETO afirmar que, no trecho transcrito, o autor

A) apresenta a caatinga como uma vegetação de reduzida biodiversidade, embora

de significativa multiplicidade de formas adaptativas.

B) caracteriza a vegetação da caatinga como repulsiva, agressiva, por causa dos

espinhos, galhos retorcidos, folhas urticantes.

C) deixa entrever o caráter decidual da vegetação quando fala de árvores sem folhas,

de galhos estorcidos e secos.

D) descreve a vegetação sertaneja no período das secas; daí, as expressões que

remetem à agonia, morte, desolação.
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QUESTÃO 37

Analise este trecho de música, em que se retratam condições socioambientais das

grandes cidades brasileiras:

A   Cidade

A cidade se apresenta centro das ambições

Para mendigos ou ricos e outras armações

Coletivos, automóveis, motos e metrôs

Trabalhadores, patrões, policiais e camelôs

A cidade não pára, a cidade só cresce

O de cima sobe e o de baixo desce

Chico Science, “A Cidade”.

A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar que, nesse trecho de música, o autor

A) considera a exclusão social como uma característica marcante das sociedades

urbanas, que tem aumentado à medida que se intensifica a concentração de

renda.

B) denuncia a pequena mobilidade econômica das classes sociais, decorrente da

intensificação da divisão do trabalho que acompanha o processo de urbanização.

C) exalta o modo de vida urbano ao alegar que, nas cidades, a posse de bens

duráveis – como automóveis e motocicletas – é traço característico de seus

habitantes.

D) inclui o contingente populacional urbano inserido no mercado de trabalho informal,

comumente ligado à expansão do subemprego e do desemprego estrutural.
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QUESTÃO 38

Considerando-se a organização geoeconômica da Região Sul brasileira, é

INCORRETO afirmar que

A) a indústria da Região Metropolitana de Porto Alegre conserva profundos vínculos

com a agropecuária regional, que lhe fornece importante percentual da

matéria-prima processada.

B) a proximidade geográfica do Sudeste contribui para tornar a Região Metropolitana

de Curitiba importante área receptora dos impulsos da desconcentração industrial

paulista.

C) o grau de modernização da agricultura sulina é predominantemente baixo,

sobretudo nas sub-regiões de criação avícola e suína e nas de cultivo de soja.

D) o norte do Paraná é ocupado, hoje, pela soja e outros cultivos, que gradativamente,

substituíram os cafezais.

QUESTÃO 39

Considerando-se os reflexos da evolução da economia brasileira na espacialização

das atividades e da população, é INCORRETO afirmar que

A) a oferta do setor de serviços à população se ampliou e se dispersou em

conseqüência da expansão do número de núcleos urbanos no País.

B) a zona rural, nas duas últimas décadas, registrou em algumas regiões agrícolas,

crescimento populacional e, em outras, decréscimo no número absoluto de

habitantes.

C) o espaço econômico sofreu redução no território brasileiro, em razão da

impossibilidade de se manter a oferta de trabalho na fronteira de recursos.

D) o meio rural registrou aumento percentual da oferta de empregos, principalmente

nos setores secundário e terciário da economia.
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QUESTÃO 40

Considerando-se a dinâmica espacial do setor industrial de Minas Gerais, é

INCORRETO afirmar que

A) a Região Leste do Estado, no que se refere ao setor de pesquisa e

desenvolvimento,  se transformou na mais importante plataforma de produção

da agroindústria nacional.

B) a Região Norte mineira – com destaque para Montes Claros e Pirapora –, apesar

da política de incentivos fiscais de que se beneficiou,  teve expansão industrial

pouco expressiva.

C) as cidades polarizadas por Belo Horizonte experimentam industrialização

estimulada tanto por sua forte base mineral como pelos impulsos recebidos da

própria Capital.

D) as regiões Central, Sul e do Triângulo Mineiro – com destaque para a Região

Metropolitana de Belo Horizonte e algumas cidades médias – abrigam a maior

concentração industrial e urbana do Estado.
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QUESTÃO 41

Analise este mapa, em que está indicada a localização do Estreito de Bering:

A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar que esse Estreito,

A) pela posição em latitudes elevadas, é desprovido da importância estratégica e

geopolítica comum a outros estreitos que separam continentes e ilhas.

B) pela relativa facilidade de ligação entre os continentes Euroasiático e Americano,

se constitui uma das hipóteses da origem das civilizações mais antigas da América.

C) por ser cortado pelo Círculo Polar Ártico, tem sido muito sensível às flutuações

climáticas globais, passadas e presentes.

D) por estabelecer a ligação entre os oceanos Glacial Ártico e o Pacífico norte,

possibilita a permuta da flora e da fauna de ecossistemas diferentes.
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QUESTÃO 42

Com relação ao espaço ocupado pela Amazônia no Continente Sul-Americano, é

INCORRETO afirmar que

A) a biosfera, nessa região, detém parcela considerável da água doce disponível no

Planeta, bem como um banco genético cuja riqueza tem atraído redes de

biopirataria.

B) a fragilidade do ecossistema amazônico se contrapõe à exuberância da sua

cobertura vegetal e, por isso, demanda a adoção de estratégias para a ocupação

econômica dessa região.

C) a ocupação recente dessa região confirma a hipótese, surgida no século XX, de

que o volume de sua produção agrícola pode atender à demanda de alimentos

no mundo.

D) os avanços e os retrocessos no processo de integração política regional

fragilizam os países que compartilham espacialmente a Amazônia frente às

pressões da comunidade internacional.

QUESTÃO 43

Considerando-se os reflexos das migrações internacionais na organização do espaço

mundial, é INCORRETO afirmar que, na atualidade, há

A) um aumento de ações decorrentes da xenofobia que caracteriza parcela da

população dos países receptores de imigrantes.

B) um crescimento do contingente de imigrantes ilegais, o que tem favorecido a

criação de leis que dificultam e criminalizam a presença deles nos países

receptores.

C) uma plena integração cultural e socioeconômica, no país receptor, das gerações

posteriores de imigrantes, tornadas cidadãos nacionais.

D) uma tendência à mudança do perfil étnico, nos países receptores, em razão do

número de imigrantes recebidos e de seu comportamento demográfico

diferenciado.
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QUESTÃO 44

Considerando-se alguns dos países do grupo classificado, na atualidade, como

emergente, é INCORRETO afirmar que

A) a China vem direcionando o setor de bens de consumo duráveis para o atendimento

da demanda de seu mercado interno, em detrimento das exportações.

B) a Índia, embora com um elevado percentual da população abaixo da linha da

pobreza, se tem destacado pela exportação de mão-de-obra qualificada e de

tecnologia de ponta no setor de informática.

C) a Rússia contrapõe sua condição de membro do grupo de países mais

desenvolvidos do mundo – o G-8 – a um desempenho econômico típico de países

emergentes.

D) o México vem alcançando rápido crescimento industrial ao adotar um modelo

de zonas francas, onde se instalaram as empresas maquiladoras de países norte-

americanos.

QUESTÃO 45

No início da segunda metade do século XX, o desenvolvimento econômico e

tecnológico contribuiu para alimentar a idéia de que as religiões passariam a segundo

plano, sobretudo nas sociedades progressivamente contempladas com a

modernização proposta pelo mundo ocidental. No entanto os fatos que se

desenrolaram a partir do final desse mesmo século contrapõem-se a tal idéia.

Considerando-se esses fatos, é INCORRETO afirmar que

A) as sociedades, em alguns países africanos e asiáticos, continuam submetidas

aos fundamentos religiosos e não, aos códigos civis propostos, apesar da

influência da colonização ocidental na estruturação jurídica de seus Estados.

B) os conflitos com raízes em divergências religiosas ainda resultam em guerras

civis e massacres violentos de minorias, o que tem contribuído para aumentar a

população de refugiados em diferentes partes do mundo.

C) os cristãos evangélicos e católicos, em países da América Latina, e os

protestantes fundamentalistas, nos Estados Unidos, vêm aumentando sua

representatividade nos governos e, conseqüentemente, no próprio poder de

interferir em decisões políticas.

D) os líderes religiosos que assumiram o poder em alguns países têm defendido a

oficialização de uma pluralidade de religiões, o que tem provocado reações, por

vezes violentas, de minorias radicais da sua população.
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PROVA DE INGLÊS

INSTRUCTIONS: Read the texts carefully and then choose the alternative which

correctly completes the statement in each question.

TEXT 1 – Questions from 46 to 50

Political corruption

From Wikipedia, the free encyclopedia

In broad terms, political corruption is the misuse of public

(governmental) power for illegitimate, usually secret, private advantage.

All forms of government are susceptible to political corruption. Forms

of corruption vary, but the most common are patronage, bribery, extortion,

influence peddling, fraud, embezzlement, and nepotism. While corruption

often facilitates criminal enterprise such as drug trafficking, money laundering,

and criminal prostitution, it is not restricted to these organized crime activities,

and it does not always support or shield other crimes.

What constitutes corruption differs depending on the country or

jurisdiction. Certain political funding practices that are legal in one place

5
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may be illegal in another. In some countries, police and prosecutors have

broad discretion over who to arrest and charge, and the line between

discretion and corruption can be difficult to draw, as in racial profiling. In

countries with strong interest group politics, practices that could easily

constitute corruption elsewhere are sometimes sanctified as official group

preferences.

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption#Bribery:_Bribe-takers_

and_bribe-givers Access: Apr. 2006.(Adapted)

QUESTION 46

According to the text, whenever public power is used for illegal purposes,

A) crime activities are restricted.

B) personal benefits are reached.

C) political corruption is banned.

D) public advantage is achieved.

QUESTION 47

A map was included in the text in order to show that corruption is a

A) long banned enterprise.

B) government top secret.

C) few nations’ problem.

D) worldwide phenomenon.

15
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QUESTION 48

According to the text, the notion of corruption

A) changes from place to place.

B) constitutes legal activities.

C) reflects the official elections.

D) results in racial profiling.

QUESTION 49

“Racial profiling”  (line 13) is mentioned in the text as a kind of practice

A) difficult to categorize.

B) impossible to fight.

C) resultant from arrest.

D) seen as corruption.

QUESTION 50

Both occurrences of the word “it” in lines 7 and 8 refer to

A) criminal enterprise.

B) organized crime.

C) political corruption.

D) racial illegitimacy.
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TEXT 2 – Questions from 51 to 54

SMALL BRIBES,

BIG CHALLENGE

Extent and nature of petty

corruption in South Africa

Although grand corruption

like that associated with the arms

deal receives most media attention,

petty corruption can be as damaging

if left unchecked. According to the

ISS 2003 National Victims of Crime survey, petty corruption was the second

most prevalent crime in the country after housebreaking. Of most concern

is that many citizens do not know how to report corruption, do not believe

that doing so will change anything, and, despite good whistleblower

provisions, are afraid of the consequences if they do report.

It should be noted from the outset that many incidents of corruption

or attempted corruption were probably not reported to the survey. Some

victims may be aware of their perceived ‘complicity’ as the bribe payer

(albeit on demand, possibly accompanied with the threat of withholding a

service) and would worry that by answering the questions they might

implicate themselves. Others may not know that being asked for a bribe in

return for a service constitutes a crime, and may instead see this as a ‘normal’

transaction fee required to ensure the delivery of services. Similarly, requests

for ‘favours’ and ‘gifts’ may be overlooked as a form of corruption. These

acts typically involve the purchase of a cold drink, alcohol or a meal in

return for speeding up a service or the efficient delivery of a service. Some

members of the public may regard this as an accepted form of gratitude.

The view that it would not change anything, and the lack of knowledge

about where and how to report (which together represent two thirds of

responses) could be addressed in the short term by a sustained awareness

campaign by the public service. This should be geared towards informing

citizens of why they need to counter corruption, thus popularising a

whistleblowing culture, as well as ensuring that people know what channels

to use to report (i.e. through national hotlines).
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A dedicated public education campaign is needed to address the lack

of awareness about what constitutes corruption and how to report it.

Consensus among the elite will not be enough to stop corrupt practices.

Ultimately broad public participation is required to promote a culture of

whistleblowing in the public and private sectors, but also to ensure that

corruption is prevented in future.

Hennie van Vuuren, Institute for Security Studies

hvanvuuren@issct.org.za Access: Apr. 2006. (Adapted)

QUESTION 51

This text contains all the following topics, EXCEPT

A) corruption effects.

B) army transactions.

C) research findings.

D) small irregularities.

QUESTION 52

The people studied in the survey were

A) counsellors of justice.

B) officers in the police.

C) staff in security firms.

D) victims of illegal acts.

30
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QUESTION 53

 Whistleblower provisions could be interpreted as a means of

A) committing crimes.

B) providing whistles.

C) reporting corruption.

D) rewarding reports.

QUESTION 54

The text argues that the best way to fight petty corruption is to

A) conduct surveys.

B) give punishment.

C) interrupt services.

D) raise awareness.
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TEXT 3 – Questions  55 and 56

http://www.cartoonistgroup.com/store/add.php?iid=10842 - Access: Apr. 2006.

QUESTION 55

The speaker in the cartoon is trying to

A) denounce his old enemies.

B) justify his corrupt actions.

C) promote his promising career.

D) ridicule his political opponents.

QUESTION 56

The speaker in the cartoon wants to say that it is all right to

A) favour his beloved ones.

B) get people to do his work.

C) show us how to be smart.

D) take friends out of business.
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TEXT 4 – Questions 57 and  58

http://www.cartoonistgroup.com/store/add.php?iid=1880 - Access: Apr. 2006.

QUESTION 57

The cartoonist wants the reader to believe that Senator Krupt

A) has been paid by the press.

B) has done something wrong.

C) has gained people’s trust.

D) has got a rather unfair trial.

QUESTION 58

The word they in this cartoon refers to the

A) lies.

B) means.

C) press.

D) senators.
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TEXT 5 – Questions  59 and 60

http://www.cartoonstock.com/directory/b/business_men.asp - Access: Apr. 2006.

QUESTION 59

We can say the speaker in the cartoon sounds

A) curious.

B) friendly.

C) proud.

D) sorry.

QUESTION 60

The cartoon shows that a person can go out of prison if he

A) calls for man’s justice.

B) has money for bribery.

C) makes good friends.

D) proves his innocence.


