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BIOLOGIA

QUESTÃO  01

Por meio da técnica do DNA recombinante, uma cópia de um gene humano,
responsável pela síntese do hormônio do crescimento (somatotrofina), foi integrada
a um único cromossomo, na fase G

1 
do ciclo celular, de zigoto de camundongo.

Este zigoto foi implantado em uma “mãe de aluguel”, gerando um camundongo
macho gigante.

Adaptado de SILVA JÚNIOR, C. e SASSON, S.
Biologia. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 1998.

Se o camundongo macho gigante cruzar com uma fêmea normal, não portadora
do gene do hormônio do crescimento, a fração de descendentes gigantes,
provavelmente, será igual a

A) zero.

B) 25%.

C) 50%.

D) 100%.
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QUESTÃO  02

Faça a correlação entre os anexos embrionários apresentados na COLUNA
A, com as funções descritas da COLUNA B.

COLUNA   A COLUNA  B

1 – Alantóide a – Protege o embrião contra traumatismos.

2 – Vesícula vitelina b – Exerce função endócrina (produz progesterona e
gonadotrofina coriônica).

3 – Líquido c – Participa da realização de trocas gasosas e
amniótico armazenamento de excreções.

4 – Placenta d – Importante no processo de nutrição de embriões
de peixes, répteis e aves.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d.

B) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b.

C) 1-b; 2-d; 3-a; 4-c.

D) 1-c; 2-d; 3-a; 4-b.
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QUESTÃO  03

Com relação à reprodução humana, marque a alternativa correta.

A) Indivíduos vasectomizados têm os ductos seminíferos seccionados, o que
impede a passagem dos espermatozóides.

B) Na criptorquidia, a temperatura do local onde os testículos se alojam é maior
que a ideal para a espermatogênese, o que leva à esterilidade masculina.

C) A fecundação, que em condições normais acontece na cavidade uterina dois
dias antes da nidação, depende da ação de enzimas hidrolíticas.

D) Os ovários localizam-se atrás do útero. Para a produção constante de ovócitos,
é necessário que os ovários estejam 2ºC abaixo da temperatura abdominal.
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QUESTÃO  04

O processo de digestão nos humanos é composto por duas fases: uma
mecânica, na qual a correta mastigação é essencial, e outra enzimática, controlada
por hormônios da digestão.

Sobre estes hormônios, analise as afirmações abaixo e marque a alternativa
correta.

A) As gorduras parcialmente digeridas, presentes no quimo, estimulam as células
do duodeno a liberarem o hormônio secretina, que provoca a eliminação da
bile pela vesícula biliar.

B) A acidez do quimo, que chega ao duodeno, estimula certas células da parede
intestinal a liberar, especialmente, o hormônio colecistoquinina, que agirá no
pâncreas, estimulando-o a liberar, principalmente, bicarbonato de sódio.

C) A secreção do suco gástrico é estimulada por impulsos nervosos e pelo hormônio
gastrina, produzido no estômago.

D) A digestão de proteínas inicia-se no estômago e completa-se no duodeno por
ação de três proteases secretadas pelo pâncreas: enteroquinase, pepsina e
procarboxipeptidase.
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QUESTÃO  05

Na composição celular são encontrados vários elementos, entre os quais, os
sais minerais. Por serem fundamentais ao adequado funcionamento de diversas
células e órgãos, esses sais aparecem em diferentes regiões do corpo humano e
em diversos alimentos. Faça a correlação entre os sais minerais apresentados na
COLUNA  A com as informações descritas na COLUNA B.

COLUNA  A COLUNA  B

1 – Ferro a – Sua maior reserva está nos ossos; é importante na
contração muscular e na cascata de coagulação
sangüínea; é encontrado em folhas verdes e casca do
ovo.

2 – Potássio b – É um dos componentes da hemoglobina; é encontrado
no fígado e carnes.

3 – Iodo c – Faz parte do esqueleto de vários animais, do processo
de transferência de energia no interior da célula e da
molécula de ácidos nucléicos; é encontrado em carnes,
feijão, ervilha e peixes.

4 – Cálcio d – Atua na transmissão de impulsos nervosos; é
encontrado em frutas, verduras e cereais.

5 – Fósforo e – É um importante componente de um hormônio, cuja
carência pode levar à obesidade; é encontrado em frutos
do mar e peixes.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

A) 1-b; 2-d; 3-e; 4-a; 5-c.

B) 1-b; 2-d; 3-e; 4-c; 5-a.

C) 1-d; 2-b; 3-e; 4-c; 5-a.

D) 1-a; 2-d; 3-c; 4-b; 5-e.
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QUESTÃO  06

O esquema abaixo representa o reflexo patelar, que é uma resposta involuntária
a um estímulo sensorial.

Adaptado de LINHARES, S. e GEWANDSZNAJDER,
F. Biologia Hoje. São Paulo: Ática, v.1, 2003.

Com relação a este reflexo, analise as afirmativas abaixo.

I – Neste reflexo, participam apenas dois tipos de neurônios: 1) o sensitivo, que
leva o impulso até a medula espinhal; 2) o motor, que traz o impulso medular
até o músculo da coxa, fazendo-a contrair-se.

II – Em exame de reflexo patelar, ao bater-se com um martelo no joelho, os axônios
dos neurônios sensitivos são excitados e, imediatamente, os dendritos
conduzem o impulso até à medula espinhal.

III – Se a raiz ventral do nervo espinhal for seccionada (veja em A), a pessoa sente
a batida no joelho, mas não move a perna.

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas.

A) II e III

B) I e II

C) I e III

D) I, II e III
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QUESTÃO  07

O esquema abaixo mostra o movimento dos folíolos de Mimosa pudica,
comumente chamada de “sensitiva” ou “dormideira”, que ao ser tocada reage
dobrando os folíolos para cima.

Adaptada de LOPES, S. Bio. São Paulo: Saraiva, v.2, 2002.

Com relação ao movimento dos folíolos desta planta, analise as afirmativas
abaixo.

I – Os folíolos apresentam geotropismo negativo ao serem tocados.

II – O fechamento dos folíolos é um exemplo de nastismo, ou seja, movimento não
orientado, independente da direção do estímulo.

III – O toque na planta desencadeia um impulso elétrico, que provoca a saída de
íons potássio das células dos púlvinos, as quais perdem água por osmose.

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas.

A) I, II e III

B) II e III

C) I e III

D) I e II
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QUESTÃO  08

A ilustração abaixo representa os tipos de ciclos de vida com fases haplóides
e diplóides existentes na natureza.

      Adaptado de MARBLE, B.K. e OTTO, S.P. 1998. BioEssays, v. 20.

Com relação ao assunto abordado acima, analise as afirmativas abaixo.

I - O ciclo de vida haplonte apresenta meiose espórica, pois leva à formação dos
esporos a partir do zigoto.

II - O ciclo de vida diplonte apresenta meiose gamética, pois leva à formação dos
gametas a partir de células de um indivíduo diplóide.

III - O ciclo de vida haplonte-diplonte apresenta meiose espórica, pois leva à
formação dos esporos a partir de células de um indivíduo diplóide.

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmativa(s) correta(s).

A) I e III

B) I e II

C) II e III

D) II
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QUESTÃO  09

Faça a correlação entre as doenças humanas apresentadas na COLUNA  A
com os agentes causadores descritos na COLUNA B.

COLUNA A COLUNA B

1 – Candidíase a – platelminto

2 – Ancilostomíase b – protozoário

3 – Esquistossomose c – fungo

4 – Toxoplasmose d – bactéria

5 – Tuberculose e – nematódeo

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

A) 1-e; 2-b; 3-a; 4-d; 5-c.

B) 1-c; 2-e; 3-a; 4-b; 5-d.

C) 1-a; 2-c; 3-d; 4-e; 5-b.

D) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d; 5-e.
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QUESTÃO  10

A ilustração abaixo representa dois padrões de crescimento populacional.

Adaptado de SILVA JÚNIOR, C. e SASSON, S.,

Biologia. V. 3. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 357.

Com relação às curvas de crescimento, analise as afirmativas abaixo.

I – A letra f representa uma curva exponencial ou potencial biótico.

II – As letras d e e representam flutuações nos tamanhos populacionais em torno
da carga biótica máxima do meio.

III – A letra g representa a carga biótica máxima do meio.

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmativa(s) correta(s).

A) I e III

B) I e II

C) II e III

D) II
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FÍSICA

QUESTÃO  11

Um relógio com mecanismo defeituoso atrasa 10 minutos a cada hora. A
velocidade angular média do ponteiro maior desse relógio, quando calculada com
o uso de um relógio sem defeitos, vale, em rad/s,

QUESTÃO  12

A intensidade física (I) do som é a razão entre a quantidade de energia (E)
que atravessa uma unidade de área (S) perpendicular à direção de propagação do
som, na unidade de tempo (∆t), ou seja,

E
I

S t
=

∆

No sistema internacional (S.I.) de unidades, a unidade de I é

A) W/s.

B) dB.

C) Hz.

D) 2

W

m
.
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QUESTÃO  13

O gráfico abaixo representa o comprimento L, em função da temperatura θ,
de dois fios metálicos finos A e B.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

A) os coeficientes de dilatação lineares dos fios A e B são iguais.

B) o coeficiente de dilatação linear do fio B é maior que o do fio A.

C) o coeficiente de dilatação linear do fio A é maior que o do fio B.

D) os comprimentos dos dois fios em θ = 0 são diferentes.



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

13

QUESTÃO  14

240 g de água (calor específico igual a 1 cal/g.oC) são aquecidos pela absorção
total de 200 W de potência na forma de calor. Considerando 1 cal = 4 J, o intervalo
de tempo necessário para essa quantidade de água variar sua temperatura em 50
oC será de

A) 1 minuto.

B) 3 minutos.

C) 2 minutos.

D) 4 minutos.
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QUESTÃO  15

Na figura abaixo, são apresentadas cinco linhas equipotenciais, A-E, com os
respectivos valores do potencial elétrico.

Inicialmente, um aglomerado de partículas com carga total igual a 2,0 C está
sobre a equipotencial A. Esse aglomerado é deslocado para a equipotencial B. Em
B o aglomerado sofre uma mudança estrutural e sua carga passa de 2,0 C para 1,5
C. Esse novo aglomerado de 1,5 C é deslocado para a equipotencial C e, em
seguida, para D, conservando-se a carga de 1,5 C. Em D ocorre uma nova mudança
estrutural e sua carga passa para 1,0 C. Por último, esse aglomerado de 1,0 C é
deslocado para a equipotencial E.

Considerando as afirmações apresentadas no enunciado acima, assinale a
alternativa que corresponde ao trabalho realizado sobre o aglomerado para deslocá-
lo de A para E.

A) 12 J

B) 16 J

C) 8 J

D) 10 J
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QUESTÃO  16

Misturam-se N elementos diferentes dentro de um recipiente de paredes
adiabáticas (calorímetro). Supondo que não ocorra nenhuma mudança de fase
e, desprezando-se as trocas de calor entre os elementos e as paredes do
calorímetro, pode-se determinar a temperatura final do sistema, por meio da
relação Q

1
 + Q

2
 + ... + Q

N 
= 0, onde Q = mc(θ

final
− θ

inicial
), desde que sejam conhecidos:

i - a temperatura inicial de cada elemento (θ
inicial

).

ii - o calor específico de cada elemento (c).

iii - a massa de cada elemento (m).

Se, devido a um defeito no calorímetro, houver perda de calor para o meio
externo, a soma Q

1
 + Q

2
 + ... + Q

N
 será sempre

A) positiva ou negativa, dependendo da quantidade de calor trocado dentro do
calorímetro.

B) positiva.

C) igual a zero.

D) negativa.



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

16

QUESTÃO  17

Sabe-se que a variação do fluxo do campo magnético   , através de uma
espira condutora, dá origem a uma corrente induzida, que obedece à Lei de Lenz.
Na figura abaixo, o fluxo do campo magnético sobre a espira condutora de área  A
irá variar se a intensidade B do campo magnético variar com o tempo.

Considerando que o campo magnético é ativado no instante t = 0s, assinale a
alternativa que contém uma expressão de B em função do tempo (t) que resultará
em uma corrente induzida somente em um sentido, ou seja, sempre no sentido
horário ou sempre no sentido anti-horário.

A) B(t) = B
0
 sen ωt

B) B(t) = B
0
 (t − 0,1t2)

C) B(t) = B
0
 (t + 0,1t2)

D) B(t) = B
0
 sen2 ωt

B
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QUESTÃO  18

Um objeto real O é colocado no centro de curvatura C de um espelho côncavo,
conforme a figura abaixo.

O valor da distância focal (f) desse espelho passa a aumentar lentamente

com o tempo (t), obedecendo a uma lei exponencial, 

t
0ef)t(f α=

, em que α é uma

constante real e positiva. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a
posição (p’) e as características da imagem de O, após um intervalo de tempo
muito longo, ou seja, para ∞→t .

A) p’ = + f
0
, imagem invertida e real

B) p’ = -f
0
, imagem invertida e virtual

C) p’ = +2f
0
, imagem direita e real

D) p’ = -2f
0
, imagem direita e virtual
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QUESTÃO  19

Uma força     é aplicada a um sistema de dois blocos, A e B, de massas m
A
 e

m
B
, respectivamente, conforme figura abaixo.

O coeficiente de atrito estático entre os blocos A e B é igual a µ
B
 e o coeficiente

de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano horizontal é igual a µ
A
 . Considerando a

aceleração da gravidade igual a g, assinale a alternativa que representa o valor

máximo da força horizontal      que se pode aplicar ao bloco A, de forma que o bloco

B não deslize ( em relação ao bloco A).

A) F = (µ
A
 + µ

B
)(m

A
 + m

B
)g

B) F = µ
B
(m

A
 + m

B
)g

C) F = (µ
A
− µ

B
)(m

A
 + m

B
)g

D) F = µA (mA + mB)g
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QUESTÃO  20

A agulha de uma bússola, inicialmente, aponta para a marcação Norte quando
não passa corrente pelo fio condutor, conforme Figura1 abaixo.

Figura 1 Figura 2

Ao ligar as extremidades do fio condutor a uma pilha, por onde passa uma
corrente, a agulha muda de direção, conforme Figura 2 acima. Com base neste
experimento, é correto afirmar que

A) magnetismo e eletricidade são fenômenos completamente independentes no
campo da física; o que ocorre é uma interação entre o fio e a agulha,
independente de haver ou não corrente.

B) a corrente elétrica cria um campo magnético de forma que a agulha da bússola
é alinhada na direção do campo magnético resultante. Este é o campo magnético
da Terra somado, vetorialmente, ao campo magnético criado pela corrente que
percorre o fio.

C) a bússola funciona devido aos pólos geográficos, não tendo relação alguma
com o campo magnético da Terra. A mudança de posição da agulha acontece
pelo fato de o fio alterar a posição dos pólos geográficos da Terra.

D) a agulha muda de direção porque existe uma força coulombiana repulsiva entre
os  elétrons do fio e os elétrons da agulha, conhecida como lei de Coulomb.
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GEOGRAFIA
QUESTÃO  21

A Internet é um dos grandes símbolos da globalização. A rede mundial de
computadores interliga, atualmente, aproximadamente 700 milhões de usuários
dispersos em vários países do globo. No entanto, conforme demonstram as
informações abaixo, o seu uso é bastante desigual.

USUÁRIOS DE INTERNET NOS PAÍSES SELECIONADOS - 2001

PAÍS Total de Usuários Porcentagem em Porcentagem dos
(em milhões) relação à população usuários em relação

mundial de usuários à população do país

Estados Unidos 142,8 28,5 50,0
Japão 55,9 11,1 44,0
China 36,3 7,2   2,8
Alemanha 30,8 6,1 37,4
Coréia do Sul 24,3 4,8 51,4
Reino Unido 24,0 4,8 40,8
Itália 16,4 3,3 28,3
França 15,6 3,1 26,4
Brasil 8,0 1,6   4,6
Países Baixos 7,9 1,6 49,4
Espanha 7,4 1,5 18,0
Austrália 7,2 1,4 37,1
Índia 7,0 1,4   0,7

Fonte: http://www.estudiohosting.com.es/img/pais/, acesso em março de 2006.(Adaptado)

A partir das informações apresentadas na tabela acima, pode-se afirmar que

A) houve a superação das desigualdades históricas entre os diferentes grupos de
países, no que se refere ao acesso a bens e serviços avançados.

B) conectar-se à rede mundial é um privilégio de poucos habitantes do globo,
principalmente, nos países subdesenvolvidos.

C) o número de usuários da internet tem aumentado, o que evidencia a amplitude
e a homogênea difusão espacial das inovações tecnológicas em todo o globo.

D) nos países emergentes, a proporção de usuários da internet, em relação à
população do respectivo país, supera a de países europeus.
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QUESTÃO  22

O gráfico abaixo apresenta o número de ocupações de terra no Brasil no
período 1988-2004.

BRASIL: NÚMERO DE OCUPAÇÕES DE TERRAS, 1988-2004

Fonte:  Setor de Documentação da CPT - Comissão

Pastoral da Terra, 2004.

Com base nas informações contidas neste gráfico, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) O aumento dos conflitos no campo é decorrente, por um lado, da ação histórica
arbitrária e opressiva do Estado e, de outro, da ofensiva dos trabalhadores
rurais sem-terra na ocupação dos latifúndios.

B) A aceleração das ocupações de terras ocorreu a partir do Governo FHC,
demonstrando que a questão da Reforma Agrária continua sendo um problema
para o atual governo Lula, caracterizado pela expansão do agronegócio.

C) Os números refletem um maior nível de mobilização de movimentos de luta
pelo acesso à terra que surgiram nas últimas décadas no Brasil, compostos,
inclusive, por camponeses, indígenas, afrodescendentes e mulheres.

D) Os números, relativamente baixos, de ocupações de terras até 1995
caracterizam-se pela ausência de pressões sociais pela Reforma Agrária, em
razão da baixa concentração privada de terras nas mãos dos latifundiários.
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QUESTÃO  23
Os rios são de grande importância para a organização do espaço geográfico,

trazendo inúmeros benefícios para a sociedade. Abaixo, apresentam-se alguns
dos principais rios do mundo, suas características e importância econômica. A
respeito desses rios, numere a 2ª COLUNA de acordo com a 1ª.

1) Ganges ( ) É muito poluído por produtos químicos; atravessa a maior
região agrícola da China; possui vale de terras férteis, bons
pastos e importantes jazidas minerais.

2) Reno ( ) É o mais extenso rio da Europa; nasce no norte da Rússia;
consiste numa importante via fluvial de transporte; corre
pela planície Russa e deságua no Mar Cáspio.

3) Nilo ( ) É uma importante via comercial; nasce na Floresta Negra;
percorre vários países; deságua no Mar Negro, formando
um grande delta que chega à fronteira da Ucrânia.

4) Danúbio ( ) Nasce nos Alpes Suíços; atravessa uma das regiões mais
densamente povoadas da Europa, historicamente rica em
comércio e trocas; deságua no Mar do Norte.

5) Huang-ho ( ) É um dos rios sagrados dos hindus; oferece suprimentos
de comida e água para os moradores da região; está se
esgotando e pondo em risco os rios e as florestas do país.

6) Volga ( ) Forma-se em suas margens uma rica camada de húmus
aproveitável para a agricultura; constitui-se uma grande
artéria navegável; deságua no Mar Mediterrâneo, formando
um grande delta.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência numérica correta da 2ª
COLUNA.

A) 5, 6, 4, 2, 1 e 3.

B) 1, 4, 5, 6, 2 e 3.

C) 1, 3, 5, 2, 6 e 4.

D) 5, 1, 3, 6, 2 e 4.
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QUESTÃO  24

Há bilhões de anos, as rochas da crosta terrestre vêm sofrendo um contínuo
processo de formação e transformação. Atualmente, é possível identificar grandes
conjuntos de estruturas geológicas.

Sobre tais estruturas da Terra, assinale a alternativa correta.

A) As cadeias orogênicas, formadas por rochas magmáticas, metamórficas e
sedimentares, são consideradas as mais antigas do planeta.

B) As cadeias orogênicas são constituídas por espessas camadas de rochas
formadas, sobretudo, no Paleozóico.

C) Os crátons são compostos por extensos terrenos sedimentares que recobrem
a superfície dos continentes.

D) Os crátons são terrenos que comportam formas de relevo intensamente
desgastadas por longos períodos de erosão.



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

24

QUESTÃO  25

A partir da década de 1970, quatro países asiáticos surpreenderam o mundo
com uma expressiva industrialização. Devido às características desse processo e
à localização de Cingapura, Hong Kong, Coréia do Sul e Taiwan, estes foram
denominados Tigres Asiáticos. Recentemente, esses quatro países expandiram
sua economia para países vizinhos do Sudeste Asiático, agora denominados de
novos Tigres Asiáticos.

Sobre a economia desses países, analise as afirmativas abaixo.

I – Nos novos Tigres, devido à mão-de-obra extremamente qualificada e barata,
foram instaladas indústrias de produtos de informática, microeletrônica, hardware
e software.

II – Além dos investimentos dos quatro Tigres Asiáticos, os novos Tigres passaram
a fazer parte das redes de negócios de empresas dos Estados Unidos, Japão
e de outros países desenvolvidos.

III – Para produzir mercadorias sob encomenda, criadas e planejadas em outros
lugares do mundo, surgiram milhares de pequenas empresas em cada um
desses novos países.

IV– As reformas políticas, sociais e econômicas implantadas e o aumento  do
mercado interno de consumo fortaleceram o desenvolvimento dos novos Tigres.

Marque a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas.

A) II e III

B) I e II

C) II e IV

D) I, II e III



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

25

QUESTÃO  26

Analise os climogramas a seguir.

Fonte: FERREIRA, G. M. L. Atlas Geográfico. São Paulo:Moderna, 2003, p.13.

A respeito dos climogramas apresentados, suas principais características e
áreas de ocorrência no Brasil, assinale a alternativa correta.

A) O gráfico II é a representação do clima equatorial, típico da região Amazônica,
com chuvas abundantes o ano todo.

B) O gráfico II representa o clima tropical, típico da região Sul do país, com chuvas
o ano todo, devido a intensa atuação da massa equatorial continental.

C) O gráfico I representa o clima tropical continental, típico da região Centro-Oeste,
com duas estações bem distintas.

D) O gráfico I representa o clima tropical litorâneo, com temperaturas elevadas
durante o ano, principalmente, no outono e no inverno.
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QUESTÃO  27

O mapa topográfico contém informações de relevo, codificadas em curvas de
nível, dispostas de forma mais ou menos concêntricas, conforme a representação
cartográfica abaixo.

Fonte: http://www.async.com.br/ - acesso em abril de 2006.(Adaptado)

A partir das informações contidas na figura, é possível afirmar que no local
assinalado pela letra A temos

A) uma depressão.

B) as maiores altitudes.

C) uma depressão e um lago.

D) um rio.
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QUESTÃO  28

A Itália é marcada pela disparidade de desenvolvimento econômico e social
entre suas porções Norte e Sul. A principal área de concentração industrial italiana,
responsável por grande parte da produção industrial do país, é o Vale do Pó, no
Norte, uma extensa planície cortada de oeste para leste pelo rio Pó.

Com relação ao processo de industrialização da Itália, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) A rapidez da industrialização italiana deu-se através da participação direta e
efetiva do Estado, que facilitou o processo por meio de medidas de estímulo
fiscal e da criação de infra-estrutura.

B) Os mais importantes pólos urbano-industriais da Itália, como Milão, Turim e
Gênova, destacam-se pela produção diversificada como os setores siderúrgico,
químico, petroquímico, automobilístico e outros.

C) No período pós-guerra, o acelerado desenvolvimento industrial italiano ocorreu
devido à existência de abundantes recursos naturais presentes em todo seu
território.

D) A entrada maciça de capitais estrangeiros, na forma de investimentos diretos e
indiretos, e a de divisas, geradas pelo turismo, são fatores que contribuíram
para o desenvolvimento industrial italiano.
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QUESTÃO  29

A mobilidade da população brasileira sempre esteve ligada ao processo de
povoamento do território nacional. A sucessão dos períodos da economia do Brasil
favoreceu essa mobilidade que pode ser observada nos mapas abaixo.
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A análise dos mapas, anteriormente apresentados, permite afirmar que

A) as décadas de 1970-1990 constituem-se como os principais períodos da
migração de nordestinos rumo ao Centro-Oeste, fato que contribuiu para que
essa região apresente, atualmente, o maior crescimento populacional do país.

B) as décadas de 1950-1970 foram marcadas pela migração de nordestinos para
o Sudeste, motivados pela industrialização; para o Mato Grosso e Paraná; e
para a Amazônia, devido à criação da Zona Franca de Manaus.

C) a década de 1990 foi marcada pela migração de moradores das periferias das
grandes cidades brasileiras, atraídos pelas expectativas de trabalho nas reservas
extrativas da região Amazônica.

D) nas décadas de 1970-1990, o maior fluxo de migração interna do Brasil foi o de
nordestinos rumo ao Centro-Oeste, onde eles transformaram-se em empresários
do extrativismo mineral.
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QUESTÃO  30

O mapa abaixo indica duas regiões de Minas Gerais que apresentam grandes
desigualdades regionais.

Fonte: Perfil de Minas Gerais, Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais -  INDI, 2006.
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A partir da identificação das Regiões I e II, assinale a alternativa que apresenta,

respectivamente, as principais características das regiões mencionadas.

Região I Região II

A) Apresenta grande expansão das
atividades agropecuárias modernas;
tem atraído investimentos com a
instalação de empresas
agroindustriais de processamento de
alimentos; sua vegetação natural
típica é o cerrado.

B) Apresenta grande destaque na
pecuária de corte; a atividade
industrial nesta região está
relacionada, principalmente, aos
recursos minerais (calcário, granito
e quartzo) e de bens de consumo
(calçados, confecções e móveis).

C) Apresenta a agricultura como
atividade mais importante, com
destaque para a produção de grãos;
é a região mais populosa do estado;
apresenta altos níveis de renda e
possui, também, a maior rede urbana
do estado.

D) Localizada, estrategicamente, entre
Belo Horizonte, São Paulo e Distrito
Federal; concentra o maior pólo
turístico do estado; destaca-se como
a região mais industrializada de
Minas Gerais.

É considerada uma das regiões mais
pobres do estado, sendo polarizada por
Montes Claros; pertence ao Polígono
das Secas; na atividade agrícola,
possui grandes projetos de irrigação, a
exemplo do Jaíba.

É a região que, sob atuação da
SUDENE, apresenta os índices
municipais do IDH mais baixos do
estado; possui riquezas minerais como
diamante, ouro, manganês, mármore e
pedras preciosas. Seu clima varia de
subúmido a semi-árido.

Destaca-se pela sua diversificação nas
atividades industriais, tais como nos
ramos de siderurgia, metalurgia do zinco
e têxtil; mais recentemente, tem o seu
desenvolvimento caracterizado pela
emergência de um importante pólo
automobilístico e de autopeças.

Compreende a bacia do Vale do
Jequitinhonha, que se estende desde
as nascentes da Serra da Canastra até
a divisa da Bahia, pertencendo à área
de atuação da CODEVASF.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Tenho desprezo por gente que se orgulha da própria raça. Nem tanto

pelo orgulho, sentimento menos nobre, porém inerente à natureza humana,
mas pela estupidez. Que mérito pessoal um pobre de espírito pode pleitear
por haver nascido branco, negro ou amarelo, de olhos azuis ou lilases?

Tradicionalmente, o conceito popular de raça está ligado a características
externas do corpo humano, como cor da pele, formato dos olhos e as curvas
que o cabelo faz ou deixa de fazer. Existe visão mais subjetiva?

Na Alemanha nazista, bastava ter a pele morena para o cidadão ser
considerado de uma raça inferior à dos que se proclamavam arianos. Nos
Estados Unidos, são classificadas como negras pessoas que no Brasil
consideramos brancas; lá, os mineiros de Governador Valadares são rotulados
de hispânicos. Conheci um cientista português que se orgulhava de descender
diretamente dos godos!

Há cerca de 100 mil anos, seres humanos de anatomia semelhante à da
mulher e à do homem moderno migraram da África, berço de nossa espécie,
para os quatro cantos do mundo. Tais ondas migratórias criaram forte pressão
seletiva sobre nossos ancestrais. Não é difícil imaginar as agruras de uma
família habituada ao sol da savana etíope, obrigada a adaptar-se à escuridão
do inverno russo; ou as dificuldades de adaptação de pessoas acostumadas
a dietas vegetarianas ao migrar para regiões congeladas.

Apesar de primatas aventureiros, éramos muito mais apegados à terra
natal nessa época em que as viagens precisavam ser feitas a pé; a maioria de
nossos antepassados passava a existência no raio de alguns quilômetros ao
redor da aldeia natal. Como descendemos de um pequeno grupo de
hominídeos africanos e o isolamento favorece o acúmulo de semelhanças
genéticas, traços externos como a cor da pele, dos olhos e dos cabelos
tornaram-se característicos de determinadas populações.

Mas seria possível estabelecer critérios genéticos mais objetivos para
definir o que chamamos de raça? Em outras palavras: além dessa meia dúzia
de aspectos identificáveis externamente, o que diferenciaria um negro de um
branco ou de um asiático?

Para determinar o grau de parentesco entre dois indivíduos, os
geneticistas modernos fazem comparações entre certos genes contidos no
DNA de cada um. Lembrando que os genes nada mais são do que pequenos
fragmentos da molécula de DNA, a tecnologia atual permite que semelhanças
e disparidades porventura existentes entre dois genes sejam detectadas com
precisão.

Tecnicamente, essas diferenças recebem o nome de polimorfismos. É
na análise desses polimorfismos que se baseia o teste de DNA para exclusão
de paternidade, por exemplo.
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Na Universidade de Stanford, Noah Rosemberg e Jonathan Pritchard
testaram 375 polimorfismos genéticos em 52 grupos de habitantes da Ásia,
África, Europa e das Américas. Através da comparação, conseguiram dividi-
los em cinco grupos étnicos cujos ancestrais estiveram isolados por barreiras
geográficas, como desertos extensos, montanhas intransponíveis ou oceanos:
os africanos da região abaixo do deserto do Saara, os asiáticos do leste, os
europeus e asiáticos que vivem a oeste dos Himalaias, os habitantes da Nova
Guiné e Melanésia e os indígenas das Américas.

No entanto, quando os autores tentaram atribuir identidade genética aos
habitantes do sul da Índia, verificaram que seus traços eram comuns a
europeus e a asiáticos, observação consistente com a influência exercida por
esses povos naquela área do país.

A conclusão é que só é possível identificar grupos de indivíduos com
semelhanças genéticas ligadas a suas origens geográficas quando descendem
de populações isoladas por barreiras que impediram a miscigenação.

Mas o conceito popular de raça está distante da complexidade das
análises de polimorfismos genéticos: para o povo, raça é questão de cor da
pele, tipo de cabelo e traços fisionômicos.

Nada mais primário!
Essas características sofreram forte influência do processo de seleção

natural que, no decorrer da evolução de nossa espécie, eliminou os menos
aptos. Pessoas com mesma cor de pele podem apresentar profundas
divergências genéticas, como é o caso de um negro brasileiro comparado
com um aborígene australiano ou com um árabe de pele escura.

 Ao contrário, indivíduos semelhantes geneticamente, quando submetidos
a forças seletivas distintas, podem adquirir aparências diversas. Nos
transplantes de órgãos, ninguém é louco de escolher um doador apenas por
ser fisicamente parecido ou por ter cabelo crespo como o do receptor.

Excluídos os gêmeos univitelinos, entre os 6 bilhões de seres humanos
não existem dois indivíduos geneticamente idênticos. Dos 30 mil genes que
formam nosso genoma, os responsáveis pela cor da pele e pelo formato do
rosto não passam de algumas dezenas.

Como as combinações de genes maternos e paternos admitem infinitas
alternativas, teoricamente pode haver mais identidade genética entre dois
estranhos do que entre primos consangüíneos; entre um negro brasileiro e
um branco argentino, do que entre dois negros sul-africanos ou dois brancos
noruegueses.

Dráuzio Varela. Folha de S. Paulo, 1º  de abril de 2006.
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QUESTÃO  31

Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO está de acordo com o texto.

A) Pesquisas comprovaram que o teste de DNA é suficiente para estabelecer
distinção entre raças.

B) A definição de raça com base em características como cor da pele e formato
dos olhos, por exemplo, revela-se falha, na medida em que se baseia em critérios
subjetivos.

C) Nem todo negro no Brasil é geneticamente um afrodescendente, nem todo
afro-brasileiro é necessariamente um negro.

D) Pode-se dizer que descendentes de população isolada por barreiras que
impedem a miscigenação têm mais chances de possuir a mesma identidade
genética.

QUESTÃO  32

 “Nem tanto pelo orgulho, sentimento menos nobre, porém inerente à
natureza humana, mas pela estupidez.” (linhas 1-3)

As afirmações abaixo procuram refletir idéias expressas no trecho em destaque.

I - O orgulho é um sentimento menos nobre e inerente à natureza humana.

II - O orgulho é um sentimento menos nobre, às vezes inerente à natureza humana.

III - O orgulho, por ser um sentimento menos nobre, é inerente à natureza humana.

IV- O orgulho é um sentimento menos nobre e também inerente à natureza humana.

Assinale a ÚNICA opção que corresponde às afirmativas corretas.

A) III e IV

B) I e II

C) II e III

D) I e IV



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

35

QUESTÃO  33

A pesquisa feita na Universidade de Stanford

A) apresentou, como conclusão, uma definição mais rigorosa e bem formulada
para o conceito raça.

B) conseguiu reunir, por amostragem, os representantes de todas as etnias
existentes.

C) apresentou novos dados com relação ao número de genes responsáveis pela
cor da pele e pelo formato do rosto.

D) evidenciou traços afins no que diz respeito às características dos grupos
analisados.

QUESTÃO  34

Observe o trecho abaixo.

 Como as combinações de genes maternos e paternos
admitem infinitas alternativas, teoricamente pode haver mais
identidade genética entre dois estranhos do que entre primos
consangüíneos... (linhas 72-74)

Dando nova redação a esse fragmento, sem alterar as relações semânticas
nele presentes, obtém-se:

A) Quando as combinações de genes maternos e paternos admitem infinitas
alternativas, teoricamente pode haver mais identidade genética entre dois
estranhos do que entre primos consangüíneos...

B) Enquanto as combinações de genes maternos e paternos admitem infinitas
alternativas, teoricamente pode haver mais identidade genética entre dois
estranhos do que entre primos consangüíneos...

C) Uma vez que as combinações de genes maternos e paternos admitem infinitas
alternativas, teoricamente pode haver mais identidade genética entre dois
estranhos do que entre primos consangüíneos...

D) Apesar de as combinações de genes maternos e paternos admitirem infinitas
alternativas, teoricamente pode haver mais identidade genética entre dois
estranhos do que entre primos consangüíneos...
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QUESTÃO  35

Observe o fragmento abaixo.

Ao contrário, indivíduos semelhantes geneticamente,
quando submetidos a forças seletivas distintas, podem adquirir
aparências diversas. Nos transplantes de órgãos, ninguém é
louco de escolher um doador apenas por ser fisicamente
parecido ou por ter cabelo crespo como o do receptor.
(linhas 64-67)

O período em destaque poderia ser introduzido pelas expressões apresentadas
abaixo, sem alteração de sentido, EXCETO:

A) Além disso

B) Por isso

C) Por essa razão

D) Em virtude disso

QUESTÃO  36

No primeiro período do 5º parágrafo, o pretérito imperfeito do indicativo é usado
para indicar que os fatos

A) eram permanentes.

B) aconteciam habitualmente.

C) ocorreram antes dos outros fatos relatados.

D) foram concluídos no passado.
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QUESTÃO  37

Assinale a ÚNICA alternativa em que o termo em destaque NÃO foi identificado
adequadamente.

A) “Através da comparação, conseguiram dividi-los em cinco grupos étnicos...”
(linhas 42-43) = 52 grupos de habitantes

B) “Tecnicamente, essas diferenças recebem o nome de polimorfismos.”
(linha 37) = disparidades

C) “Para determinar o grau de parentesco entre dois indivíduos, os geneticistas
modernos fazem comparações entre certos genes contidos no DNA de cada
um.” (linhas 32-34) = indivíduo

D) “Essas características sofreram forte influência do processo de seleção natural
que, no decorrer da evolução de nossa espécie, eliminou os menos aptos.”
(linhas 59-61) = genes

QUESTÃO  38

Assinale a ÚNICA alternativa em que o termo em destaque expressa
exemplificação.

A) “...conseguiram dividi-los em cinco grupos étnicos cujos ancestrais estiveram
isolados por barreiras geográficas, como desertos extensos, montanhas
intransponíveis ou oceanos...” (linhas 42-44)

B) “Como descendemos de um pequeno grupo de hominídeos africanos e o
isolamento favorece o acúmulo de semelhanças genéticas...” (linhas 24-25)

C) “Nos Estados Unidos, são classificadas como negras pessoas que no Brasil
consideramos brancas...” (linhas 9-11)

D)  “...ninguém é louco de escolher um doador apenas por ser fisicamente parecido
ou por ter cabelo crespo como o do receptor.” (linhas 66-67)
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QUESTÃO  39

Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO expressa um fato.

A) “Na Alemanha nazista, bastava ter a pele morena para o cidadão ser considerado
de uma raça inferior à dos que se proclamavam arianos.” (linhas 8-9)

B) “...a tecnologia atual permite que semelhanças e disparidades porventura
existentes entre dois genes sejam detectadas com precisão.” (linhas 35-36)

C) “Não é difícil imaginar as agruras de uma família habituada ao sol da savana
etíope, obrigada a adaptar-se à escuridão do inverno russo...” (linhas 17-19)

D) “Conheci um cientista português que se orgulhava de descender diretamente
dos godos!” (linhas 12-13)

QUESTÃO  40

Observe o período abaixo.

...só é possível identificar grupos de indivíduos com
semelhanças genéticas ligadas a suas origens geográficas
quando descendem de populações isoladas... (linhas 52-54)

Assinale a ÚNICA alternativa em que a substituição do termo em destaque
mantém a mesma relação de sentido entre as proposições.

A) porque

B) se

C) pois

D) posto que
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LITERATURA

QUESTÃO  41

Leia o trecho seguinte.

“Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que
fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome
dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse
sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do
folk-lore, das suas tentativas agrícolas... Restava disso tudo em
sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma!

O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o
escárnio; e levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura?
Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam
os livros. Outra decepção. E, quando o seu patriotismo se fizera
combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura
de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois
não a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua
vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento
de decepções.”

Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma.

Marque a afirmativa correta.

A) O trecho mostra que em todos os momentos de sua vida, Quaresma preocupou-
se com o bem coletivo. Mas, neste momento, ele pensa em si próprio e vê que
é um homem abandonado, incompreendido, injustiçado. Toda a sua dedicação
à pátria não lhe deu felicidade nenhuma: é um homem só e decepcionado.

B) O trecho foi extraído do 1º capítulo do romance em questão, que introduz o
major Quaresma em seu sítio, fazendo uma reflexão de sua vida passada. A
partir daí, em tempo psicológico, a narrativa resgata os episódios marcantes da
vida de Quaresma envolvido na consolidação de seus projetos nacionalistas.

C) Este trecho mostra que em todos os momentos de sua vida, Quaresma agiu
como um cidadão nacionalista, envolvido, sobretudo, com o bem da pátria. Em
sua reflexão fica claro que, mesmo após sua vida ter sido “um encadeamento
de decepções”, ele, o indivíduo, não se importa.

D) Nas últimas linhas do trecho acima há a afirmação de que “A sua vida era uma
decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções”. A última grande
decepção de Quaresma, dentro de seu projeto de mostrar que o Brasil era uma
nação viável e grandiosa, foi descobrir que o rio Amazonas era menor que o rio
Nilo.
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QUESTÃO  42

Leia o trecho seguinte, de Triste fim de Policarpo Quaresma, que reproduz um
diálogo de Ricardo Coração dos Outros com Quaresma e D. Adelaide.

“− Oh! Não tenho nada novo, uma composição minha. O
Bilac  − conhecem? − quis fazer-me uma modinha, eu não aceitei;
você não entende de violão, Seu Bilac. A questão não está em
escrever uns versos certos que digam coisas bonitas; o essencial
é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. (...)

− (...) vou cantar a Promessa, conhecem?
− Não − disseram os dois irmãos.
− Oh! Anda por aí como as ‘Pombas’ do Raimundo.”

Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma.

Parta do trecho lido para marcar a alternativa INCORRETA.

A) Olavo Bilac e Raimundo Correia deram vazão à sensibilidade pessoal, evitando
como compromisso único o esmero técnico e produziram uma poesia lírica
amorosa e sensual (Olavo Bilac), marcada por uma certa inquietação filosófica
(Raimundo Correia).

B) Bilac (Olavo Bilac),  Raimundo (Raimundo Correia) e Alberto de Oliveira
formaram a “tríade parnasiana” da literatura brasileira, escrevendo uma poesia
de grande qualidade técnica, que concebia a atividade poética como a habilidade
no manejo do verso.

C) O Parnasianismo, pela supervalorização da linguagem preciosa, pela busca
da palavra exata, do emprego da rima rica e da métrica perfeita, foi um estilo
literário de curta duração que se restringiu à elite literária do Rio de Janeiro.

D) Assim como Ricardo, que deseja “a palavra que o violão pede”, Lima Barreto
acreditava que a linguagem literária clássica, formal, não era adequada para o
tipo de literatura que produzia: marcada pela visão crítica, pela objetividade da
denúncia, pela simplicidade comunicativa.
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QUESTÃO  43

“Emoções indefiníveis me agitam – inquietação terrível,
desejo doido de voltar, de tagarelar novamente com Madalena,
como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade? Não, não
é isto: é antes desespero, raiva, um peso enorme no coração.”

Com base no fragmento acima e na leitura da obra São Bernardo, de Graciliano
Ramos, marque a alternativa que explica corretamente o que está se passando,
neste momento, com Paulo Honório – a personagem-narradora.

A) O rancor de um homem rude e agreste, afeito ao trabalho duro, incapaz de
reavaliar  os acontecimentos de sua vida.

B) A vitória esperada de uma luta em que Paulo Honório se encontra vencedor e a
utilidade de seu esforço violento travado com Madalena.

C) A importância de Madalena por ter mostrado a Paulo Honório o sentimento de
propriedade que o fez vencer na vida.

D) A angústia de um homem cujos sentimentos são ambíguos, especialmente
quando tenta abafar as demonstrações de sensibilidade.
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QUESTÃO  44

 Em “Conversa de bois”, os nomes de personagens e lugares além de serem
indícios significativos do andamento do enredo, ampliam, também, as possibilidades
de leitura do texto.

Assim sendo, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A menção ao Morro Selado, lugar onde um sujeito maluco enterra ouro no
chão, dá-se no momento em que a narrativa segue o ponto de vista de Tiãozinho,
que “desenterra” sua mágoa em função do relacionamento de sua mãe com
Soronho.

B) A antropomorfização da irara se realiza não só pela descrição de uma
personalidade tipicamente feminina, mas também pela assimilação de
um nome humano − Risoleta − que o narrador lhe concede a partir de um
determinado momento do enredo.

C) O Morro do Sabão apresenta-se como um lugar íngreme e escorregadio, onde
o carreiro João Bala sofre um acidente, perdendo seu  carro-de-boi, mas é
salvo por seus animais, o que não acontece com  Agenor Soronho, que acaba
morrendo no local.

D) Os nomes dos bois revelam características importantes de suas personalidades,
como o boi Brilhante, que possui uma tendência à reflexão filosófica, e o boi
Brabagato, que se mostra violento e raivoso, sempre pronto para expor sua
força bruta.
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QUESTÃO  45

Leia o texto abaixo.

“Poetas de camiseiro, chegou vossa hora,
poetas de elixir de inhame e de tonofosfã,
chegou vossa hora, poetas do bonde e do rádio,
poetas jamais acadêmicos, último ouro do Brasil.

Em vão assassinaram a poesia nos livros,
em vão houve putschs, tropas de assalto, depurações.
Os sobreviventes aqui estão, poetas honrados
poetas diretos da Rua Larga.
(As outras ruas são muito estreitas,
só nesta cabem a poeira,
o amor,
e a Light.)”

DRUMMOND. Sentimento do mundo.

Tendo em vista a poesia acima, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Paralelamente a temas líricos tradicionais, aparece no texto uma proposta de
poetizar elementos até então não-poéticos, tais como produtos da modernização
do início do século, como o bonde, a luz elétrica e o rádio.

B) O eu-lírico pressupõe que a poesia assassinada pelos revolucionários poderá
ser resgatada por um herói provinciano que virá do povo, apresentado como
honrado e trabalhador, considerado “o último ouro do Brasil”.

C) A estrutura do poema demonstra o tema discutido: a libertação da poesia das
regras tradicionais, por meio do uso de versos brancos e livres, e da enumeração
caótica, como “poeira”, “amor” e “Light”.

D) O texto pressupõe um exercício metalingüístico que questiona as regras da
poesia tradicional, instaurando uma nova poética do cotidiano, mais livre e ampla,
o que fica demonstrado claramente na metáfora “Rua Larga”.
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QUESTÃO  46

Considere as afirmações abaixo e marque a alternativa INCORRETA.

A) Morte e vida severina e “Conversa de bois” apresentam alguns aspectos em
comum, tais como, a exploração do mais fraco pelo mais forte, a injustiça social
e a inquietação do homem diante da morte.

B) São Bernardo e Morte e vida severina são obras que apresentam a realidade
do nordeste brasileiro, acentuando as precárias condições de vida de um
segmento social e a má distribuição de terras no país.

C) Morte e vida severina e Sentimento do mundo são obras que, juntamente com
os aspectos estéticos, estão a serviço de uma discussão social, apresentando
uma crítica àquilo que Drummond chama de “mundo caduco”.

D) Sentimento do mundo, de Drummond, aproxima-se de Melhores poemas, de
Ferreira Gullar, na medida em que ambas as obras apresentam reflexões sobre
o mundo pós-guerra, predominantemente na região nordestina.

QUESTÃO  47

Leia o fragmento de Sérgio Sant’anna, extraído da narrativa “Uma carta”.

“E o que realmente importaria, então, não seria o
destinatário, nem mesmo a autora, mas a construção utópica, o
gozo do corpo na razão, a carta em sua autonomia.”

Parta do trecho apresentado para marcar a alternativa INCORRETA.

A) O importante não é a autora da carta nem o destinatário, mas a forma de
prolongar, de reviver os momentos de quando as personagens estiveram juntas.

B) A carta escrita pela personagem é uma resposta à correspondência anterior do
amado, em que ele encerra o romance entre os dois.

C) A carta é uma maneira de burlar o estatuto fugaz do encontro, de fazê-lo perdurar
à revelia do outro e, ao mesmo tempo, de torná-lo real.

D) O  teor da carta baseia-se no vazio deixado pela ausência física da personagem
masculina que passara alguns momentos na pequena cidade.
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QUESTÃO  48

Todas as afirmativas abaixo referem-se à obra Laços de família, de Clarice
Lispector, EXCETO:

A) Há, na obra, a presença de personagens frágeis e desajustadas que se
escondem por trás de uma máscara, apresentando momentos de lucidez que
as despertam para a rotina cotidiana.

B) O título da obra configura-se como uma ironia, pois é evidente a decadência do
relacionamento afetivo das personagens, quase sempre excluídas do âmbito
familiar. Os laços familiares são apenas aparentes.

C) A predominância do foco narrativo em primeira pessoa revela que as
personagens  atuam, timidamente, à mercê dos laços familiares que revigoram
a harmonia das relações cotidianas.

D) Há, na obra, o predomínio de um monólogo interior, conferindo à narrativa o
caráter nitidamente introspectivo e a permanente tematização da situação da
mulher na cidade, que se moderniza e aprofunda as desigualdades sociais.
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QUESTÃO  49

Leia os versos do poeta Ferreira Gullar.

“(...)
Quantas tardes numa tarde!

e era outra, fresca,
debaixo das árvores boas a tarde
na praia do Jenipapeiro
(...)

Muitos
Muitos dias há num dia só

porque as coisas mesmas
os compõem
com sua carne (ou ferro

que nome tenha essa
matéria tempo

suja ou
não)

(...)
É impossível dizer

em quantas velocidades diferentes
se move uma cidade

a cada instante”

Melhores poemas.

Com relação ao fragmento acima, marque a afirmativa correta.

A) O poeta faz uma reflexão sobre a simultaneidade e a temporalidade das coisas,
excluindo, implicitamente, a reflexão da temporalidade humana.

B) As lembranças e associações evocadas pela memória atualizam o passado,
fazendo-o repetir-se sem alterações, como se vê na primeira estrofe.

C) A assimetria dos versos e a forma como são dispostos no papel representam
um estilo literário e desconsideram o tratamento temático do texto.

D) Os versos são marcados pela idéia de simultaneidade, tanto da lembrança
quanto da existência real das coisas, o que leva o poeta à reflexão sobre o
tempo.



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

47

QUESTÃO  50

Em 30 de julho deste ano, comemora-se o centenário de nascimento do
poeta gaúcho Mario Quintana. Seu estilo plural incorpora, ao longo da produção
poética, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo.

Leia o poema seguinte e marque a afirmativa INCORRETA.

“Poeminho do contra

Todos esses que aí estão
Atravancando o meu caminho,
Eles passarão...
Eu passarinho!”

Mario Quintana. Poesia Completa.

A) A regularidade métrica, as rimas ricas, a postura descritiva, o tema elevado e a
linguagem clássica fazem desse poema um exemplar do parnasianismo.

B) Não se pode dizer que o poema é simbolista somente porque apresenta
musicalidade na linguagem e evoca o símbolo do pássaro para definir a
subjetividade do poeta.

C) O poema é modernista: usa linguagem coloquial, vale-se da brevidade, da
surpresa, do humor e da ironia para versar sobre o tema das difíceis relações
humanas.

D) Há ambigüidade nos dois últimos versos: ao mesmo tempo em que seus
detratores são maiores e terão vida efêmera (passarão), o poeta, menor
(passarinho), permanecerá.
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SOCIOLOGIA

QUESTÃO  51

Quanto ao contexto do surgimento da Sociologia, marque a alternativa correta.

A) A Sociologia nasceu como ciência a partir da consolidação da sociedade
burguesa urbana-industrial no século XV.

B) A Sociologia foi uma manifestação do pensamento moderno que surgiu a partir
dos acontecimentos desencadeados, exclusivamente, pelas revoluções
industrial e inglesa, marcando o declínio da sociedade feudal e da consolidação
do capitalismo.

C) A Sociologia foi uma manifestação do pensamento moderno que surgiu em
função de um conjunto de fatores de ordem econômica-social, cultural e política,
no contexto histórico marcado pelo declínio da sociedade feudal e da
consolidação do capitalismo.

D) A Sociologia surgiu no século XIX, sendo a expressão do pensamento marxista
que visava à transformação da sociedade burguesa em sociedade comunista.

QUESTÃO  52

 Sobre a divisão social do trabalho, de acordo com a formulação de Émile
Durkheim, marque a alternativa correta.

A) Quanto maior for a divisão social do trabalho, maior a solidariedade mecânica.

B) Os serviços econômicos que ela pode prestar são sua real e mais importante
função.

C) Não apresenta nenhuma relação com a coesão social.

D) Seu mais notável efeito é o de tornar solidárias as funções divididas.
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QUESTÃO  53

Sobre a produção social, marque a alternativa que está de acordo com o
pensamento de Karl Marx.

A) Diz respeito às relações sociais que os homens estabelecem entre si para utilizar
os meios de produção, transformando a si mesmos e a natureza.

B) Corresponde às relações entre os homens no âmbito estritamente econômico,
posto que a esfera econômica determina a estrutura social.

C) Diz respeito às ações individuais dos homens no livre mercado, sendo este
marcado pelas leis de oferta e procura.

D) Corresponde a uma relação social definida pela lógica do mercado, no qual os
homens orientam suas ações em um determinado sentido.

QUESTÃO  54

Quanto às análises weberianas sobre o desencantamento do mundo e o
processo de secularização, é INCORRETO afirmar que

A) a secularização diz respeito tanto à expropriação dos bens eclesiásticos quanto
ao desencantamento do mundo.

B) a perspectiva de Max Weber é evolucionista e prevê o fim da religião em uma
sociedade moderna.

C) a decadência do poder hierocrático seria um sentido forte da secularização.

D) o desencantamento do mundo refere-se tanto à desmagificação via religião
ética (os profetas, por exemplo) quanto à ciência e à tecnologia.
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QUESTÃO  55

O bem simbólico sofre, da mesma forma que os bens materiais, o resultado
das transformações do capitalismo. A indústria cultural estrutura-se para se realizar
em série, fazendo com que os produtos culturais virem mercadorias, conforme
afirmação de Adorno e Horkheimer. Nesse sentido, pensando nos processos de
produção e criação da indústria cultural, podemos afirmar que

A) a indústria cultural é responsável pela homogeneização e pela massificação
cultural, pois implica sua recepção homogênea pelos distintos segmentos
sociais.

B) a criação não está subordinada à produção como condição para o seu
funcionamento.

C) o produto da indústria cultural é hegemônico e recebido com passividade.

D) o produto cultural não é elaborado por determinação do livre-arbítrio dos
produtores, todavia mantém relações de significação com os receptores, sendo
uma reordenação de signos presentes na cultura popular ou na erudita.

QUESTÃO  56

Segundo o governo federal, o Brasil alcançou em 2006 a auto-suficiência em
petróleo. Considerando a inserção do Brasil na atual ordem capitalista, é
INCORRETO afirmar que tal patamar na produção desta fonte energética

A) não garante que o consumidor terá acesso aos combustíveis com menores
preços.

B) não retira o país da condição de subordinado ao capital especulativo.

C) não estabelece uma plena soberania nacional.

D) não modifica em nada a balança comercial (importações X exportações)
brasileira.



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

51

QUESTÃO  57

Sobre a ética do trabalho, conforme a sociologia de Max Weber, é correto
afirmar que

A) o estilo de vida normativo, com base na ética religiosa católica, possibilitou o
desenvolvimento da mentalidade econômica burguesa no Ocidente.

B) há uma relação impositiva entre a ética protestante e o espírito do capitalismo
no sentido do desenvolvimento da moderna economia burguesa.

C) há uma relação causal entre a ética racional protestante, fundada no trabalho,
e o espírito do capitalismo, que possibilitou o desenvolvimento deste último no
Ocidente.

D) há uma relação causal entre o desenvolvimento da ética religiosa protestante,
fundada na contemplação, e o espírito do capitalismo, levando ao
desenvolvimento deste último no Ocidente.

QUESTÃO  58

A disciplina constitui o corpo como objeto e alvo do poder. As instituições
como a escola, a igreja, os hospitais ou as prisões foram responsáveis pela
imposição da docilidade dos corpos desde o século XVIII. A esses métodos que
impõem uma sujeição aos corpos, estabelecendo uma relação de docilidade-
utilidade, podemos chamar de

A) autonomia.

B) disciplina e dominação.

C) livre arbítrio.

D) regulação das condutas.
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QUESTÃO  59

A respeito da teoria de Karl Marx sobre o Estado, marque a alternativa correta.

A) Corresponde à organização da dominação de classes, sendo o resultado da
divisão da sociedade em classes sociais.

B) Expressa o grau máximo de realização do valor da liberdade, sendo obra da
razão.

C) É o fim para o qual caminhou toda a história da humanidade e a esfera dos
interesses coletivos.

D) Representa a real possibilidade de superação dos antagonismos sociais que
existem na sociedade civil.

QUESTÃO  60

A década de 1980 representou o apogeu dos movimentos sociais no Brasil.
No entanto, com o fim do bipartidarismo (1979) e o processo de abertura política e
redemocratização, novos atores sociais entraram em cena com repercussão para
os movimentos sociais. Questões como a autonomia dos movimentos e a atuação
de agentes externos emergiram no cenário político.

Sobre o feminismo como movimento social contemporâneo, marque a
alternativa correta .

A) A multiplicidade de identidades contidas no movimento feminista implica um
conceito difuso de feminismo e impossibilidade de sua operacionalização.

B) O novo movimento feminista nasceu na ditadura militar, tinha um caráter quase
privado e era bastante homogêneo. Ganhou fôlego a partir das organizações e
manifestações de 1975. Ainda assim, só ganhou espaço como objeto de
pesquisa em instituições acadêmicas no fim dos anos 1990.

C) A nova realidade dos movimentos feministas estaria bastante marcada pelas
conquistas da década de 1980 e, atualmente, se configuraria mais segundo à
profissionalização do movimento por meio da relação com ONG s, preocupadas
com a expressão do feminismo na virada do século.

D) A primeira tendência do feminismo no Brasil, na década de 1930, enfatizava a
ampliação dos direitos da mulher à cidadania plena por meio do sufrágio
universal, ao mesmo tempo em que questionava a opressão da mulher e
defendia uma igualdade total nas relações de gênero.


