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FILOSOFIA

QUESTÃO  01

Considere as seguintes afirmações de Aristóteles e assinale a alternativa correta.

I - “... é a ciência dos primeiros princípios e das primeiras causas.”

II - “... é a ciência do ser enquanto ser.”

Que ciência é essa ou quais ciências são essas?

A) A Ética ou a Política.

B) A Física e a Metafísica.

C) A História e a Metafísica.

D) A Filosofia Primeira ou a Metafísica.

QUESTÃO  02

A respeito do papel da proposição na lógica de Aristóteles (384 − 322 a.C), assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Verdade e falsidade são atributos necessários de uma proposição.

B) Somente são aceitas nos argumentos as proposições universais afirmativas.

C) Qualidade (afirmativas/negativas) e quantidade (universais/particulares) são modos de
classificar as proposições.

D) Os termos de uma proposição são o Sujeito e o Predicado.
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QUESTÃO  03

“— Supõe então uma linha cortada em duas partes desiguais; corta
novamente cada um desses segmentos segundo a mesma proporção, o da
espécie visível e o da inteligível...”

PLATÃO. A República, (509e). Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996.

O seguinte diagrama, conhecido como “símile da linha”, representa a descrição que é
feita na citação acima da República, na qual Platão distingue o mundo inteligível do mundo
visível.

Escolha a alternativa que melhor explica o esquema da “Linha” dividida.

A) O segmento ADC  representa a realidade inteligível e se divide em opiniões filosóficas e

Idéias. O segmento CEB  representa o mundo visível e se divide em percepções e
sensações.

B) O segmento ADC  representa a realidade e as imagens míticas.  O segmento CEB
representa a realidade filosófica e as matemáticas, que usam as percepções sensíveis e as
Formas.

C) O segmento ADC  refere-se às imagens e às coisas visíveis, que geram a suposição e a

opinião. O segmento CEB  corresponde ao inteligível e às Formas, apreendidas pelo
pensamento e intelecção.

D) O segmento CEB  corresponde à proporção entre coisas visíveis e coisas invisíveis que

compõem o mundo. O segmento ADC  representa as Idéias, que são imitações e imagens
do mundo visível e compõem o mundo inteligível.
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QUESTÃO  04

Considere as seguintes afirmativas a respeito da questão dos universais na Idade Média.

 I - A questão dos universais é a maneira como os pensadores medievais, especialmente
durante o período da Escolástica, trataram relação entre as palavras e as coisas.

II - Os filósofos realistas eram aqueles pensadores que consideravam os universais como
entidades realmente existentes, separadas das coisas que eles designavam.

III - O realismo é uma posição filosófica que, de certo modo, deriva da filosofia de Platão.

Assinale a alternativa correta.

A) Todas as afirmativas são verdadeiras.

B) Somente as alternativas I e II são verdadeiras.

C) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.

D) Somente a alternativa I é verdadeira.
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QUESTÃO  05

“Em sua teoria do conhecimento, Tomás de Aquino substitui a doutrina
da iluminação divina pela da abstração, de raízes aristotélicas: a única fonte de
conhecimento humano seria a realidade sensível, pois os objetos naturais
encerrariam uma forma inteligível em potência, que se revela, porém, não aos
sentidos que só podem captá-la individualmente - mas ao intelecto.”

INÁCIO, Inês C. e LUCA, Tânia Regina de. O

pensamento medieval. São Paulo: Ática, 1988, p. 74.

Considerando o trecho citado, assinale a alternativa verdadeira.

A) O texto faz referência à influência de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino,
que se opõe, em muitos pontos, à tradição agostiniana, que tinha influência de Platão.

B) O texto expõe a doutrina da iluminação, formulada por Tomás de Aquino para explicar a
origem de nosso conhecimento.

C) Para Tomás de Aquino, a realidade sensível é apenas uma cópia enganosa da verdadeira
realidade que se encontra na mente divina.

D) Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação pela teoria da abstração aristotélica,
a fim de mostrar que a fé em Deus é incompatível com as verdades científicas.
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QUESTÃO  06

Leia com atenção o texto abaixo e assinale a alternativa correta.

“De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado
cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante
que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as
vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito.”

DESCARTES. Meditações Metafísicas. Nova Cultural:

São Paulo, 1988, p. 47.

Segundo Descartes, podemos dizer que a idéia da existência do eu ou do cogito (eu
penso)

A) é fictícia ou  inventada e composta.

B) é inata ou congênita e composta.

C) é adventícia ou empírica e simples.

D) é inata ou congênita e simples.
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QUESTÃO  07

Leia o texto de Hobbes transcrito abaixo:

“O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam a liberdade
e o domínio sobre os outros), ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos
sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria conservação
e com uma vida mais satisfeita.”

HOBBES, T. Leviathan, São Paulo:  Abril Cultural, 1978. p. 103.

Assinale a alternativa correta, de acordo com o pensamento de Hobbes.

A) Viver fora de um Estado é o desígnio final de muitos homens.

B) A vida mais satisfeita é alcançada pelo exercício sem limites da liberdade.

C) A restrição que os homens impõem a sua própria liberdade é compatível com sua vivência
sob um Estado.

D) Os homens não se preocupam com sua conservação, mas em construir um Estado para
ter uma vida melhor.
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QUESTÃO  08

Leia com atenção o texto de Locke abaixo.

“Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem,
devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente,
sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhe as ações e regular-
lhes as posses e as pessoas conforme acharam conveniente, dentro dos limites
da lei da natureza, sem permissão ou depender da vontade de qualquer outro
homem.”

LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo. São

Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 35.

Assinale a alternativa correta, de acordo com o pensamento de Locke.

A) A condição natural do homem é estar sob a dependência da vontade de outro homem.

B) Locke separa a origem do Estado da condição natural do homem.

C) Locke concilia a liberdade dos homens com os limites da lei de natureza, que não
dependem da vontade dos homens.

D) A origem do poder político está desvinculada do que é conveniente aos homens.
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QUESTÃO  09

Analise a seguinte afirmação de Maquiavel.

“Eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de louvar que
um príncipe possuísse, entre todas as qualidades referidas, as que são
tidas como boas; mas a condição humana é tal, que não consente a
posse completa de todas elas, nem ao menos a sua prática consistente;
é necessário que o príncipe seja tão prudente que saiba evitar os defeitos
que lhe arrebatariam o governo e praticar qualidades próprias para lhe
assegurar a posse deste, se lhe é possível; mas, não podendo, com menor
preocupação, pode-se deixar que as coisas sigam seu curso natural.”

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Trad. de Lívio

Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 64.

Assinale a alternativa correta.

A) O príncipe é um homem de virtú, que deve voltar o seu ânimo para a direção que a
fortuna o impelir, pois a conquista e a conservação do Estado podem implicar ações
más.

B) O príncipe é um estadista sem princípios, cujas ações são destituídas de qualquer valor
de conduta, dando vazão às suas paixões sem levar em conta o bem-estar do povo.

C) O príncipe pode fazer aquilo que bem entender, pois a maior virtude do governante é a
capacidade de provocar o ódio dos súditos, que são violentamente reprimidos pela força
das armas.

D) O príncipe não precisa praticar a piedade, a fidelidade, a humanidade, pode até desprezar
a devoção religiosa, não precisando nem mesmo aparentá-las em suas ações.
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QUESTÃO  10

“(...) não encontramos, já prontos, valores ou ordens que possam legitimar
a nossa conduta. Assim, não teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no
reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos
sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está
condenado a ser livre. Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no
entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o
que faz”.

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo.

3ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 9.

Tomando o texto acima como referência, assinale a alternativa correta.

A) Sartre afirma que o homem está condenado a ser livre e que, por esta razão, deve ser
responsável por tudo o que acontece ao seu redor.

B) Sartre considera que o homem não é responsável por seus atos, “porque não se criou a si
mesmo”, sendo, por esta razão, totalmente livre.

C)  Ao dizer que “(...) não encontramos, já prontos, valores ou ordens que possam legitimar
a nossa conduta”, Sartre defende que o existencialismo não admite qualquer valor, nem
a liberdade.

D) O existencialismo de Sartre defende a tese da absoluta responsabilidade do homem em
relação aos atos que pratica, porque sua moral parte do princípio de uma liberdade coerente
e comprometida com o bem comum.
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HISTÓRIA

QUESTÃO  11

Leia o trecho do discurso a seguir.

“Que toda nação saiba... que pagaremos qualquer preço, suportaremos
qualquer fardo, enfrentaremos qualquer privação, apoiaremos qualquer amigo,
obstaremos qualquer inimigo, para assegurar a sobrevivência e o triunfo da
liberdade.”

John F. Kennedy, Discurso de Posse. Citado por
NEVINS, A. e COMMAGER, H.S. Breve História dos

Estados Unidos, S.P.: Alfa-Omega, 1986, p. 591.

Baseando-se na citação acima e na política externa do governo norte-americano na
década de 1960, assinale a alternativa INCORRETA.

A) No início do governo Kennedy, ocorreram intervenções e conflitos envolvendo Cuba e
União Soviética. Os Estados Unidos apoiaram a invasão da Baía dos Porcos,  promoveram
o bloqueio naval e aéreo à ilha e  exigiram a retirada dos foguetes soviéticos instalados
em Cuba.

B) Ao enfatizar a aplicação do Plano Marshall e da Doutrina Truman, o governo Kennedy
foi marcado pelas negociações com a União Soviética e a China, que objetivaram
solucionar os conflitos envolvendo a Coréia e o Vietnã e evitaram a expansão do
comunismo na Ásia.

C) Em relação à América Latina, o governo norte-americano formulou a Aliança para o
Progresso, cuja proposta era conceder ajuda e financiamentos para o desenvolvimento
econômico, a fim de evitar o crescimento da influência comunista sobre as populações
latino-americanas.

D) O governo norte-americano organizou iniciativas de treinamento das forças armadas e
dos serviços de repressão da América Latina, a fim de reprimir manifestações populares
e opositores aos governos  favoráveis à influência norte-americana.
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QUESTÃO  12

O mundo contemporâneo tem vivido o acirramento de conflitos étnicos e religiosos,
envolvendo governos, facções e grupos terroristas, tal como ocorreu em 11 de setembro de
2001, nos atentados em alvos norte-americanos e nos atentados à bomba em Londres em
2005. A respeito destes conflitos e seus antecedentes, assinale a alternativa correta.

A) As iniciativas de paz promovidas pelo governo norte-americano no Iraque, administrado
pelas forças da ONU, esbarram na intensificação dos atentados e na deflagração de uma
verdadeira guerra civil, envolvendo árabes e muçulmanos, em que a minoria xiita,
derrotada nas primeiras eleições pós Saddam Hussein, continua atacando as maiorias
sunitas e curdas.

B) A origem do conflito entre israelenses e palestinos foi a criação do Estado de Israel após
a 2ª Guerra Mundial, na região hoje conhecida como Faixa de Gaza. Após a ocupação,
palestinos de vários países árabes imigraram para a região e passaram a reivindicar a
criação da Palestina, com o apoio dos Estados Unidos.

C) O conflito entre irlandeses e ingleses teve sua origem na década de 1960, quando o
IRA – Exército Republicano Irlandês – defensor da independência da Irlanda do Norte,
passou a representar os interesses separatistas da maioria protestante e a promover ataques
terroristas contra o predomínio católico da região norte da ilha, defendida pelo governo
inglês.

D) Em Ruanda, na África, o conflito entre a maioria governante hutu e a minoria tutsi, cuja
origem remonta aos efeitos desagregadores da  colonização belga, produziu um dos
maiores genocídios contemporâneos, com a morte de cerca de 1 milhão de tutsis.
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QUESTÃO  13

No final do século XVIII e durante o século XIX, a cultura européia sofreu importantes
transformações, sobretudo no campo da pintura e da literatura. A respeito deste contexto,
podemos afirmar que

I - o Romantismo, marcado pela emoção, pelo sentimento e pela individualidade, criticava
as regras acadêmicas e propunha a liberdade de expressão e a espontaneidade, nele se
destacando o poeta inglês Lord Byron e o romancista e poeta francês Victor Hugo.

II - o Realismo pretendia realizar uma volta ao classissismo e ao barroco, retratando a
imponência das fábricas, a riqueza das cidades  e o progresso da civilização, por meio do
avanço tecnológico, nele se destacando os pintores Pablo Picasso e Eugène Delacroix.

III - os seguidores do Impressionismo defendiam uma reprodução da realidade conforme as
impressões recolhidas pelos sentidos, enfatizando o uso da luz e das cores, nele se
destacando os pintores Monet e Renoir.

IV- o Naturalismo, cujos maiores representantes foram Charles Dickens e Dostoievski,
promovia a identidade nacional e a valorização da cultura burguesa, em contraposição
ao multiculturalismo pregado pelos realistas.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e III são corretas.

B) Apenas I e IV são corretas.

C) Apenas III e IV são corretas.

D) Apenas II e III são corretas.
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QUESTÃO  14

Após a Revolução Industrial foram desenvolvidas diferentes formas de gerenciamento
científico da produção, no interior do sistema capitalista, como o taylorismo, o fordismo e o
toyotismo, as quais, entre as suas finalidades, objetivaram aumentar a capacidade produtiva
e baratear os custos com mão-de-obra das empresas.

Dentre as alternativas apresentadas abaixo, assinale apenas aquela que descreve
corretamente as características das três modalidades de gerência científica acima especificadas.

A) O taylorismo, o fordismo e o toyotismo são denominações clássicas para as posturas
gerenciais adotadas respectivamente pela Volkswagen, na Alemanha; pela Ford, nos
Estados Unidos; e pela Toyota, no Japão. Suas principais inovações estão associadas à
ocupação dos postos gerenciais por executivos portadores de cursos superiores.

B) O taylorismo, desenvolvido pela Volkswagem na Alemanha, está associado à introdução
da esteira rolante, enquanto as tecnologias desenvolvidas pelo fordismo e pelo toyotismo
são patentes registradas, respectivamente, pelas empresas Ford (nos Estados Unidos) e
Toyota (no Japão).

C) Taylorismo, fordismo e toyotismo são procedimentos gerenciais modernos que têm como
principal finalidade motivar os trabalhadores para a produção, aumentando sua
participação nos processos decisórios e nos lucros das empresas.

D) O taylorismo propôs a separação entre a concepção e a execução dos processos produtivos
e a apropriação dos conhecimentos dos trabalhadores pelas empresas; o fordismo
implementou a linha de montagem, buscando controlar o ritmo de trabalho mecanicamente
e o toyotismo busca flexibilizar o sistema produtivo capitalista, ao capacitar as empresas
para responder com agilidade e diversificação às demandas do mercado.
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QUESTÃO  15

A foto acima, publicada na Folha de S. Paulo, em 07 de maio de 2005, mostra imagens
de uma marcha dos trabalhadores sem-terra, entre Goiânia e Brasília. Ao final da marcha,
representantes do movimento foram recebidos em audiência pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

Sobre os significados políticos dessa marcha e sobre o relacionamento entre o
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra e o governo Lula, assinale a alternativa correta.
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A) A defesa do impeachment do Presidente Lula, em função das denúncias de corrupção no
seu governo, foi a principal bandeira levantada pelo movimento dos trabalhadores sem-
terra, na marcha de Goiânia à Brasília.

B) Na audiência com o Presidente da República, os representantes do movimento dos
trabalhadores sem-terra entregaram-lhe um documento que continha, entre outras
reivindicações, a necessidade do governo aumentar significativamente o número de
famílias assentadas até o fim de seu mandato, além de liberar crédito especial para os
trabalhadores assentados.

C) A marcha de Goiânia à Brasília unificou as organizações dos trabalhadores sem-terra
que externaram, em documento, a sua completa desconfiança em relação ao Presidente
da República,  considerando-o representante dos setores conservadores da sociedade
brasileira, portanto, sem nenhuma credibilidade para implementar os assentamentos de
reforma agrária pretendidos.

D) A decisão do Presidente  Lula de compor seu governo com ministros do campo progressista
foi determinante para lhe assegurar maioria no Congresso Nacional, possibilitando o
cumprimento das promessas de campanha relativas ao número de assentamentos de
reforma agrária e colocando fim aos conflitos e à violência no campo. Por isso, a marcha
objetivou explicitar o apoio do movimento ao Presidente da República.
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QUESTÃO  16

No ano de 2004, várias publicações e atividades acadêmicas foram efetuadas em
diferentes cidades e instituições brasileiras, objetivando discutir - quarenta anos depois - os
significados e conseqüências do Golpe Militar, ocorrido no país em 1964.

Sobre os significados, conseqüências e reações às medidas praticadas pelos governos
militares no Brasil, no comando do país a partir de 1964, é possível afirmar que

I - no governo do Presidente Castelo Branco, foram estabelecidas as eleições indiretas para
Presidência da República, que passaram a ser prerrogativa exclusiva do Congresso
Nacional. Implementou-se, também, uma legislação partidária que forçou, na prática, a
organização de apenas dois partidos: um de partidários do governo e outro de oposição.

II - entre as medidas positivas adotadas pelos dois primeiros governos militares no Brasil, é
possível destacar o combate à inflação, a promoção do desenvolvimento econômico e a
implantação do pluripartidarismo, que contribuiu para a fragmentação das forças políticas
conservadoras e unificação dos partidos políticos progressistas.

III - a partir do final da década de 1970, na região do ABC paulista, os trabalhadores passaram
a reorganizar suas entidades sindicais e progressivamente foram assumindo uma postura
combativa, reivindicando melhores salários e negociações dos acordos coletivos de
trabalho entre patrões e empregados, de forma direta, sem a interferência do Estado.

IV- a campanha em defesa de eleições diretas para presidente da República foi um movimento
suprapartidário que influenciou diretamente os membros do Congresso Nacional na
histórica sessão que aprovou a emenda Dante de Oliveira, instituindo eleições diretas
após 20 anos e pondo fim à ditadura militar.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e IV estão corretas.

B) Apenas I e  III estão corretas.

C) Apenas II e IV estão corretas.

D) Apenas II e III estão corretas.
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QUESTÃO  17

Por volta da década de 1570, começou-se a substituir a mão-de-obra escrava indígena
pela mão-de-obra escrava africana nos engenhos e plantações de cana-de-açúcar no Brasil.
Aproximadamente em 1585, cerca de 75% da população escrava africana do Brasil vivia na
Capitania de Pernambuco, onde o número de engenhos contabilizava mais da metade do
total dos engenhos da colônia. A Capitania de São Vicente por sua vez, em 1585, quase não
possuía habitantes de origem africana e o número de engenhos não passava de 3% do total da
Colônia, situação bem diferente da do ano de 1549, quando cerca de 30% dos engenhos de
açúcar localizavam-se naquela capitania.

Adaptado de: COUTO, Jorge. A construção do Brasil:
Ameríndios, Portugueses e Africanos, do início do povoamento a
finais de Quinhentos, Lisboa: Cosmos, 1995.

A respeito da introdução da escravidão africana no Brasil e com base nas informações
acima, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A mão-de-obra africana foi incentivada em um momento em que se intensificavam as
rebeliões, fugas e ataques indígenas contra engenhos e povoações portuguesas no litoral
brasileiro.

B) A adoção da mão-de-obra africana foi um fator decisivo para o desenvolvimento das
economias das capitanias do norte da colônia e colaborou para a diminuição da
importância econômica das capitanias do sul em relação às do norte.

C) A adoção da mão-de-obra africana teve sucesso, pois atendia às necessidades lusas de
imposição de um controle social mais eficaz e de fomento de uma nova atividade comercial
lucrativa: o tráfico negreiro.

D) A mão-de-obra indígena, por conta do adestramento praticado pelos jesuítas e de sua
passividade em relação à escravidão, era mais produtiva que a africana. Porém, foi
substituída por essa em função da lucratividade do tráfico negreiro.



Processo Seletivo/UFU - abril 2006  -  2ª Prova Comum   -   PROVA TIPO  1

18

QUESTÃO 18

Leia o trecho abaixo.

“Enriquecendo os cidadãos ingleses, o comércio contribuiu para
torná-los mais livres, e, por sua vez, a liberdade ampliou o comércio. A grandeza
do Estado veio como conseqüência. O comércio estabeleceu pouco a pouco as
forças navais, tornando os ingleses senhores dos mares”.

VOLTAIRE. “Sobre o comércio”. In: Cartas Inglesas
(1734), São Paulo: Abril Cultural, 1984. p. 16.

Considerando o trecho acima e o contexto em que foi escrito, assinale a alternativa
correta.

A) Para Voltaire, o sucesso militar dos ingleses é associado à adoção de um sistema político
“livre”, no qual os cidadãos (representados pelo Parlamento) interessam-se pelo
incremento das atividades comerciais da burguesia.

B) Voltaire vê a Inglaterra como um Estado tipicamente absolutista, que precisou fortalecer-
se militarmente de modo a sufocar os anseios da burguesia comercial por participação
política e pela liberdade.

C) Para Voltaire, o comércio tornou os cidadãos ingleses livres por causa da grandeza do
Estado, que favoreceu o comércio, ainda que às custas da restrição da liberdade da
burguesia.

D) Por conta de suas idéias contrárias ao “Estado de guerra” inglês, Voltaire pode ser
considerado um precursor da Revolução Francesa e do Jacobinismo.
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QUESTÃO  19

Leia o seguinte trecho.

“Dos próprios escravos não obteve Helena desde logo a simpatia e boa
vontade; esses pautavam os sentimentos pelos de D. Úrsula. Servos de uma
família, viam com desafeto e ciúme a parenta nova, ali trazida por um ato de
generosidade. (...) Um só de tantos pareceu vê-la desde princípio com olhos
amigos; era um rapaz de dezesseis anos, chamado Vicente, cria da casa e
particularmente estimado do conselheiro. Talvez esta última circunstância o
ligou desde logo à filha do seu senhor. (...) Vicente foi (...) um fiel servidor de
Helena, seu advogado convicto nos julgamentos da senzala”.

ASSIS, Machado de. Helena, São

Paulo: FTD, 1992. p. 30-31.

Considerando que o texto acima foi escrito por Machado de Assis em 1876, podemos
afirmar que ele

I - em virtude de seu caráter ficcional, atribui aos escravos sentimentos historicamente
inverossímeis de solidariedade com seus senhores, o que só é possível imaginar em um
texto literário.

II - chama a atenção para uma das facetas da sociedade escravista brasileira do século XIX:
a crença da elite senhorial na solidariedade entre os senhores e seus escravos mais “fiéis”.

III - demonstra que Machado de Assis era insensível ao tema da escravidão, tratando-a de
forma superficial, sem qualquer compromisso de representar as formas de agir e pensar
do escravo.

IV- apesar de ficcional, ajuda a entender a sociedade escravista brasileira do século XIX,
representando sentimentos envolvidos nas relações entre escravos e senhores.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas II e III estão corretas.

B) Apenas I e III estão corretas.

C) Apenas I e IV estão corretas.

D) Apenas II e IV estão corretas.
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QUESTÃO  20

Leia o trecho abaixo.

“Disfarçado com nomes como ‘A conquista do Oeste’ ou ‘Vaqueiros e
índios’, esse golpe final da história ocidental tem a mesma popularidade na
América Latina (...) e no Quartier Latin de Paris, onde se podem comprar
enormes chapéus de vaqueiro, cordas de amarrar gado e botas de vaqueiro
feitas com couro sintético do Oriente. (...) Nos Estados Unidos a platéia continua
a crescer ainda hoje e continua tão crédula quanto sempre em relação a ficções
sobre a vitória e os adversários derrotados. Poucos compreendem ou se
importam com o fato de que esse episódio final é na realidade um retrato da
civilização ocidental, tão irônico quanto trágico”.

TURNER, Frederick. O espírito ocidental contra a
natureza. Rio de Janeiro: Campus, 1990. p. 257.

No trecho acima, a cultura western expressa, por exemplo, nos filmes de faroeste, é
tratada como espetáculo relativo a um episódio considerado irônico e trágico da civilização
ocidental. Em relação a tal episódio, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Refere-se a um processo de desapropriação de terras indígenas, exploração sistemática
de recursos naturais do oeste dos Estados Unidos e extermínio de populações nativas da
região, que é operado, sobretudo, na segunda metade do século XIX.

B) Refere-se à maneira pela qual os ingleses, no momento de sua fixação nas 13 colônias
lidaram com as populações indígenas da América do Norte, desapropriando-as e
dizimando-as.

C) Refere-se à violência das práticas por meio das quais o capitalismo foi introduzido nas
“regiões selvagens” da América do Norte, tendo como resultado a transformação radical
da natureza do oeste dos Estados Unidos e o desaparecimento de grupos indígenas da
região.

D) Este episódio favoreceu a construção de vias modernas de comunicação nos Estados
Unidos como, por exemplo, as linhas férreas e os telégrafos, possibilitando a ligação
entre diversas partes do país no contexto da sua industrialização.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 21

No quadro abaixo, em cada linha e em cada coluna, os elementos formam uma progressão
aritmética.

a
1

2 a
3

b
1

b
2

6

3 c
2

c
3

Sabendo-se que as razões das progressões da segunda linha e da segunda coluna são
iguais, então a

1
 + c

3
 é igual a

A) 12.

B) 11.

C) 10.

D) 13.
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QUESTÃO 22

Se os números reais x
1
 e x

2
, tais que 

1 20
2

x x
π≤ < ≤ , são soluções da equação

( ) ( )2 2
1 1

16
sen x cos x

+ = , então x
2
− x

1
 é igual a

A)
4

π
.

B)
3

π
.

C)
6

π
.

D)
12

π
.
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QUESTÃO  23

Em um vilarejo com 1000 habitantes, 52% dos habitantes são mulheres e 25% dos
homens têm no máximo 20 anos. Escolhendo-se aleatoriamente dois habitantes da cidade, a
probabilidade de que as duas pessoas escolhidas sejam homens, sendo um deles com no
máximo 20 anos de idade e o outro com pelo menos 21 anos de idade, é igual a

A) 16

185
.

B) 27

625
.

C) 12

275
.

D)
12

2775
.

QUESTÃO  24

Considere a função f (x)= −x2+4x−3, definida para todo número real x. As alternativas
abaixo são verdadeiras, EXCETO.

A) Existe um único número real y tal que o conjunto ( ){ }x : f x y∈ =!  tem exatamente um

elemento.

B) Para todo número real y, o conjunto ( ){ }x : f x y∈ =!  tem um ou dois elementos.

C) ( ) ( ){ }0 0, x : f x−∞ ⊂ ∈ ≤! .

D) Para todo número real y > 1, ( ){ }x : f x y∈ > =∅! .
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QUESTÃO  25

Um polígono circunscreve um círculo, conforme figura abaixo.

Sabendo-se que AB = 4 cm, CD = 5 cm, DE = 6cm e FA = 3cm, então, BC − EF é igual a

A) 2 cm.

B) 1 cm.

C) 0 cm.

D) 3 cm.
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QUESTÃO 26

Para gerar sua senha de acesso, o usuário de uma biblioteca deve selecionar cinco
algarismos de 0 a 9, permitindo-se repetições e importando a ordem, em que eles foram
escolhidos. Por questões de segurança, senhas que não tenham nenhum algarismo repetido
são consideradas inválidas. Por exemplo, as senhas 09391 e 90391 são válidas e diferentes,
enquanto que a senha 90381 é inválida. O número total de senhas válidas que podem ser
geradas é igual a

A) 69 760.

B) 30 240.

C) 50 000.

D) 19 760.

QUESTÃO  27

Sabe-se que os números complexos 1 + i e (1 + i)6 são raízes de um polinômio de grau
4 com coeficientes reais. A soma das raízes desse polinômio é igual a

A) 2.

B) 2 2 .

C) 2 2− .

D) −2.
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QUESTÃO 28

Sejam f : →! !  e  funções, tais que  e .

Sabendo-se que o gráfico de f é uma reta, assinale a única alternativa INCORRETA.

A) .

B) f é decrescente.

C) .

D) O coeficiente angular do gráfico de f é −2.

QUESTÃO  29

Seja A uma matriz quadrada de ordem 3 inversível, tal que A2 = −2At, em que At  representa
a transposta de A. Nessas condições o determinante de A é igual a

A) 2.

B) −8.

C) 0.

D) −2.
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QUESTÃO  30

Uma esfera maciça de ferro de raio 10 cm será fundida e todo o material derretido será
usado na confecção de um cilindro circular e de um cone circular ambos, maciços com raio
da base r cm e altura também r cm. Não havendo perda de material durante o processo, r será
igual a

A) 4 cm.

B) 8 cm.

C) 5 cm.

D) 10 cm.
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QUÍMICA

QUESTÃO  31

Considere os sais:

I - Sulfato cuproso

II - Fosfato de magnésio

III - Sulfeto férrico

IV- Carbonato de alumínio

Com relação a esses sais, é INCORRETO afirmar que

A) o número de oxidação dos cátions nestes sais são, respectivamente, +1, +2 , +3 e +3.

B) os sais II, III e IV são pouco solúveis em água.

C) soluções saturadas dos sais II, III e IV apresentam baixa concentração de íons em solução.

D) as fórmulas dos compostos são, respectivamente, CuSO
4
 , Mg

3
(PO

4
)

2  
, FeS  e Al

2
(CO

3
)

3
.
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QUESTÃO  32

Correlacione as substâncias citadas na coluna da esquerda com a respectiva característica
listada na coluna da direita .

I - HNO
3

( ) Sólido branco, utilizado na preparação da soda cáustica

II - NaOH ( ) Gás verde amarelado, que pode ser utilizado no branqueamento da
celulose.

III - Cl
2

( ) Sólido branco, preparado pela eletrólise de solução aquosa de NaCl.

IV - H
2
SO

4
( ) Líquido incolor, muito volátil, utilizado na  preparação de explosivos,

adubos etc..

V - NaCl ( ) Líquido de aspecto oleoso, muito pouco volátil, utilizado em baterias
de automóveis.

Assinale a alternativa que apresenta  a seqüência correta de cima para baixo.

A) II, III, V, I, VI

B) II , IV, V, I, III

C) V , IV, II, I, III

D) V, III, II, I, IV



Processo Seletivo/UFU - abril 2006  -  2ª Prova Comum   -   PROVA TIPO  1

30

QUESTÃO  33

A melhor maneira de inferir sobre o tipo de ligação química predominante em uma
determinada substância é analisar algumas de suas propriedades físicas. Em relação às
propriedades das substâncias, é INCORRETO afirmar que

A) os compostos iônicos conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas os compostos
covalentes moleculares geralmente são maus condutores de corrente elétrica nesse estado.

B) na temperatura de 25oC e 1 atmosfera de pressão, todos os compostos iônicos são sólidos,
enquanto os compostos que apresentam ligações covalentes podem ser sólidos, líquidos
ou gasosos.

C) os compostos com ligações metálicas são bons condutores de calor e eletricidade.

D) os pontos de ebulição são altos para todos  os compostos iônicos e metálicos e baixos
para todos os compostos covalentes.

QUESTÃO  34

A) 780 mmHg.

B) 640 mmHg.

C) 740 mmHg.

D) 20 mmHg.

Na figura ao lado, a altura do
mercúrio no braço direito aberto à pressão
atmosférica (760 mmHg) é de 100 mm e a
altura no braço esquerdo é de 120 mm. A
pressão do gás no bulbo é
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QUESTÃO  35

Considere três soluções diferentes, A, B e C, contendo cada uma delas 100,0 g de água
e, respectivamente, 34,2 g de sacarose, 4,6 g de etanol e 4,0 g de hidróxido de sódio.

Massa molar

Sacarose, C
12

H
22

O
11

. 342 g/mol

Etanol, C
2
H

5
OH. 46 g/mol

Hidróxido de sódio, NaOH. 40 g/mol

É correto afirmar que

A) as três soluções têm os mesmos pontos de congelamento.

B) as soluções A e C têm o mesmo ponto de ebulição, mas a solução B tem o mais baixo.

C) a solução C tem o mais baixo ponto de congelamento do grupo de soluções.

D) o ponto de ebulição da solução C é mais baixo do que o das soluções A ou B.
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QUESTÃO  36

Considere as reações abaixo com suas respectivas variações de entalpia, a 25 0C e
pressão de 1 atmosfera.

A quantidade produzida de energia na combustão de 28 g de monóxido de carbono é

A) 285 kJ

B) 175 kJ

C) 109 kJ

D)   88 KJ

QUESTÃO  37

O gingerol, cuja estrutura está representada abaixo, é uma substância encontrada no
gengibre, responsável  pela sensação ardente quando este é ingerido. Essa substância apresenta
propriedades cardiotônicas e antieméticas.

É correto afirmar que o gingerol

A) apresenta fórmula molecular C
17

H
26

O
4
 e caráter ácido pronunciado pela presença do

fenol.

B) apresenta fórmula molecular C
17

H
23

O
4
 e é um composto saturado e de cadeia heterogênia.

C) apresenta função mista: cetona, álcool e éster e caráter básico evidente pela presença do
anel.

D) é um composto apolar de cadeia aromática, homogênia e mista.
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QUESTÃO  38

Em relação às substâncias, cujas fórmulas estruturais estão apresentadas abaixo, assinale
a alternativa correta.

A) I e II possuem carbonos quirais.

B) I e II são isômeros funcionais.

C) I e II podem formar ligação de hidrogênio.

D) Somente I admite isômeros óticos.
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QUESTÃO  39

No experimento esquematizado abaixo, etanol e ácido sulfúrico foram aquecidos
formando um gás. Este gás, ao reagir com a solução de bromo em tetracloreto de carbono,
descoloriu a solução, tornando-a incolor.

O gás formado na reação acima é o

A) etano.

B) eteno.

C) etanal.

D) carbônico
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QUESTÃO  40

O acetileno (etino) é um gás inflamável, usado em soldas e na maturação artificial de
frutas. Este gás pode ser preparado conforme representado no esquema abaixo. Nesta reação,
o carbeto de cálcio (carbureto), em contato com a água, reage imediatamente, produzindo
gás acetileno e hidróxido de cálcio.

Em três reações distintas, conforme mostrado acima, 1 mol de etino reagiu com 1 mol
de H

2
, 2 mols de Cl

2
 e 1 mol de H

2
O. As substâncias representadas pelos números I, II e III

são, respectivamente,

A) etano, tetraclorometano, etanal.

B) eteno, 1,1-dicloroeteno, etanol.

C) eteno, 1,1,2,2-tetracloroetano e etanal.

D) etano, 1,1,2,2-tetracloroetano, etanol.
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Opening up: Infants
develop deliberate
responses and a calm
interest in people, smiling
at those around them.

Diversifying: As they
interact more with the
outside world, babies display
emotions like surprise, joy
and frustration.

Look and listen: talk to
your baby as you slowly
move your animated face
right or left, trying to
capture his attention.

Smilling game: Use words
and funny facial
expressions to get your
baby to break into a big
smile.

Milestones
Dr. Stanley Greenspan of George Washington University
has devised a set of milestones to help track your baby’s
progress in relating to others, along with activities to help
him meet these targets. Also, a look at emotional growth.
Emotions
Some emotions like fear and contentment are experienced
from birth. Here’s what folows:
Helpful games
Try these activities for 15 to 20 minutes at a time when
your baby is most alert:

••••• Memory:
Needed for
everything from
learning words to
recalling Mom’s
voice. Emerges
shortly after birth.
Well developed by
age 5 to 6.

• Facial recognition:
This skill allows babies
to tell caregivers from
strangers, so it is
essential for building
trusting relationships.
Develops after 4
months.

A
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Adult level of synapses
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• Seeing and hearing:
Areas that process sensory
information are some of the
first to develop fully.

100%
P e a k
level:
t h r e e
months

Making connections:
Babies are born with most of
the brain cells they need. But
the cells can’t communicate
with each other until they
form connections called
synapses. The infant brain
makes more synapses than it
needs, later pruning ones that
aren’t essential.

Boosting brainpower:
Throughout infancy, a
coating called myelin wraps
itself around nerves. This
insulation speeds signals,
allowing for faster mental
processing and eventually the
ability to multitask. It’s not
completed until middle age.

Synapses

Neurons

Nerve
fibers

Myelin

Infant Brain Development
Babies’brains become specialized as they are shaped by early
experience, with essential areas maturing first.

Língua Estrangeira: Inglês
Inside a Baby’s Brain

Babies are born with the raw materials they need to adapt and learn their environments.
Here’s a guide to significant social and neurological milestones.

Fusiform
gyrus

Angular
gyrus

Visual
cortex

3 MONTHS 5-6 MONTHS
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Gazing: Babies begin
to follow their parents’
gazes to understand
what they are interested
in.

Acting out: Toddlers
become more self-aware,
and may experience
complex emotions such as
pride or defiance.

Funny-sound game:
Notice the sounds and
expressions your baby
makes and playfully
mirror them back to him.

Working together:
Create a problem that
your child needs your
help to solve: involve her
favorite toy.

Evolving Views:
Babies are more aware of the world than psychologists
once thought.
• William James (1842-1910)
Believed infants are born into “one great blooming, buzzing
confusion” which only gradually resolves into a coherent
perspective.
• Sigmund Freud (1856-1939)
Said babies are “remorselessly pleasure seeking”, with little
sense of their physical boundaries.
• Jean Piaget (1896-1980)
Posited that babies progress from simple reflexes to more
complex thought in their first two years.
• Elizabeth Spelke (1949-)
Showed that infants as young as 3 months recognize that
the world functions by predictable rules.

• Higher reasoning:
Also involved in emotional
control. This area is slow to
develop. Growth peaks at
about 1, but it’s still maturing
into a child’s teens.

• Mental images: this area may
help babies remember people and
things that aren’t there. Once it’s
developed, babies can suffer
separation anxiety over  absent
parents. Sees big gains after 8
months.
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• Language: At 6 months,
babies can discern the basic
sounds of most languages, but
lose this skill by 1 year, once
they specialize in a native
tongue.

100%
P e a k
l e v e l :
e i g h t
months

FRONT VIEW
Brain scans:
From as early as 9 months,
differences in temperament
are reflected in brain
activity. Shy babies show
heightened activity in their
left frontal lobes.

Left
frontal
lobe

Right
brain

Left
brain

Prefrontal
cortex

Dorsolateral
prefrontal

cortexAuditory
cortex

Hippocampus

Newsweek  International, August 15, 2005

10 MONTHS 18 MONTHS
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QUESTÃO  42

Segundo o texto, é possível afirmar que

A) a visão de um bebê é um dos primeiros sentidos que se desenvolvem.

B) a audição é um dos sentidos que se desenvolvem completamente aos dois meses de
idade.

C) as imagens mentais, no desenvolvimento do bebê, são consolidadas entre cinco e seis
meses de idade.

D) o desenvolvimento do raciocínio para o controle emocional completa-se na infância.

QUESTÃO  43

No fragmento do texto, “... Areas that process sensory information are some of the first
to develop fully.”, a palavra em destaque pode ser substituída por

A) instantly

B) partly

C) totally

D) immediately

QUESTÃO 41

De acordo com o texto, podemos afirmar que

A) when babies are born they already have cells in their brains that communicate with each
other before they form connections.

B) when babies are born they already have the raw materials they need to learn and adapt.

C) when babies are born their brains are already trained to communicate.

D) when babies are born their brains are mature enough to communicate.
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QUESTÃO  46

De acordo com Dr. Greenspan, uma das características do desenvolvimento emocional
de uma criança, aos dezoito meses, é que ela

A) soluciona problemas complexos.

B) torna-se mais perceptiva.

C) é orgulhosa e aceita desafios.

D) cria problemas com seus brinquedos.

QUESTÃO  44

No fragmento do texto, “...But the cells can’t communicate with each other until they
form connections called synapses.  The infant brain makes more synapses than it needs, later
pruning ones that aren’t essential.”, a palavra em destaque refere-se a

A) needs

B) cells

C) synapses

D) forms

QUESTÃO  45

Com base no texto, podemos afirmar que

A) a habilidade para realizar múltiplas tarefas se completa durante a infância.

B) a habilidade para realizar múltiplas tarefas só se completa com a meia idade.

C) entre os quarenta e cinqüenta anos diminuem os processos mentais.

D) entre os quarenta e cinqüenta anos os processos mentais são isolados.
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QUESTÃO  47

De acordo com o texto, pode-se afirmar que

I - Elizabeth Spelke came to the conclusion that babies by the age of three months can
perceive there are established rules by which the world is guided.

II - Jean Piaget said that the evolution of infants occurs only through complex reflexes in
their first couple of years.

III - Sigmund Freud suggested that infants function through pleasure sensations rather than
perceiving physical limits.

IV- William James stated that babies were born into confusion which is organized as time
goes by.

Assinale a alternativa correta.

A) I, II e III estão corretas.

B) II, III e IV estão corretas.

C) I, III e IV estão corretas.

D) I, II e IV estão corretas.
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QUESTÃO 48

De acordo com o texto, pode-se afirmar que

I - entre cinco e seis meses de idade, os bebês reagem negativamente quando vêem uma
pessoa de que não gostam.

II - aos três meses de idade, as crianças desenvolvem capacidade de reagir às pessoas,
sorrindo.

III - aos dezoito meses de idade, os bebês vivenciam emoções mais complexas, como o orgulho
ou a desobediência.

IV- aos dez meses de idade, os bebês procuram acompanhar o olhar de seus pais para tentar
entender o que eles querem lhes mostrar.

Assinale a alternativa correta.

A) II, III e IV estão corretas.

B) I, II e III estão corretas.

C) I, II e IV estão corretas.

D) I, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO  50

Segundo o texto, podemos afirmar que

A) Beginning at one month of age, differences in temperament are reflected in brain activity.

B) At nine months of age, differences in temperament are reflected in brain activity.

C) At around six weeks of age, differences in temperament are reflected in brain activity.

D) Beginning at nine weeks of age, differences in temperament are reflected in brain activity.

QUESTÃO  49

Com base no texto, considere as assertivas abaixo.

I - Infants can distinguish familiar sounds of several languages when they are six months of
age, but they lose such perception when they reach twelve months, once the focus at this
moment is on their mother tongue.

II - Babies can only recognize people and things when they are near them because they
suffer a lot with their absence.

III - Babies can remember facial features after four months, allowing them to react even to
strangers and develop trusting relationships.

IV- Infants can perceive only Mom’s voice by the age of five to six months, learning only
words said by their Mom.

Com relação ao desenvolvimento e funcionamento da mente dos bebês, assinale a
alternativa que contém somente assertivas corretas.

A) I e II.

B) II e IV.

C) I e III.

D) III e IV.


