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QUESTÃO  01

O isolamento reprodutivo é um fator determinante na enorme diversidade biológica e pode ocorrer por meio de: (I)
mecanismos pré-zigóticos e (II) mecanismos pós-zigóticos. Marque a seqüência que corretamente corresponde aos
dois mecanismos.

A) (I) Inviabilidade do zigoto, isolamento etológico; (II) isolamento estacional, mortalidade do zigoto.

B) (I) Isolamento estacional, isolamento mecânico; (II) inviabilidade do híbrido, mortalidade do zigoto.

C) (I) Isolamento estacional, mortalidade do zigoto; (II) isolamento mecânico, inviabilidade do zigoto.

D) (I) Inviabilidade do híbrido, isolamento mecânico; (II) isolamento estacional, inviabilidade do zigoto.

QUESTÃO  02

Considere as informações a seguir.

A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos humanos deve-se a reações imunológicas entre anticorpos presentes
no plasma sanguíneo (aglutininas) e glicoproteínas presentes nas superfícies dos eritrócitos (aglutinogênios). Assim, o
sistema ABO apresenta dois tipos de aglutinogênios denominados A e B e, dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B.

Analise o quadro que se segue.

Grupos Aglutinogênios Aglutininas
sanguíneos

A I III

B II IV

AB AB Ausente

O Ausente V

Marque a alternativa que o preenche corretamente o que quadro acima.

A) I - A; II - B; III -anti-A; IV -anti-B; V-ausente.

B) I - B; II - A; III -anti-B; IV -anti-A; V-anti-A e anti-B.

C) I - A; II - B; III -anti-B; IV -anti-A; V-anti-A e anti-B.

D) I - A; II - B; III -anti-A; IV -anti-B; V-anti-A e anti-B.
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QUESTÃO  03

Durante a ovulogênese na espécie humana, nem sempre se observa a fase de óvulo. Quando observado, este tipo
celular será encontrado

A) no ovário de uma recém nascida.

B) na tuba uterina.

C) no ovário após a segunda divisão meiótica.

D) na mucosa uterina.

QUESTÃO  04

O gráfico abaixo representa a produção de proteínas por duas populações celulares mantidas “in vitro”. A primeira
população celular é representada pela seqüência 1 e a segunda pela seqüência 2. A seta vertical indica o tempo exato de
administração da Droga x.

Com base no gráfico apresentado, é correto afirmar que a Droga x inibe o processo de tradução de forma

A) mais lenta na seqüência 2.

B) mais rápida na seqüência 2.

C) mais rápida na seqüência 1.

D) que em ambas as seqüências a velocidade é a mesma.
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QUESTÃO  06

Um grupo animal apresenta ovos com segmentação holoblástica desigual, com divisões celulares mais rápidas no
pólo animal que no pólo vegetal e com blastocele limitada à região do pólo animal.

Desse modo, é correto afirmar que esse grupo animal é representado por

A) camundongos e cães.

B) estrelas do mar e anfioxo

C) tartarugas e serpentes.

D) rãs e salamandras.

QUESTÃO  05

 Após a análise de DNA de uma célula de mamífero, verifica-se que 15% das bases nitrogenadas são representadas
por uma base que tem como característica a formação de três pontes de hidrogênio com a base complementar.

Considerando essas informações, é correto afirmar que a quantidade de

A) Citosina representa 35% da quantidade total de bases nitrogenadas.

B) Adenina representa 30% da quantidade total de bases nitrogenadas.

C) Timina representa 35% da quantidade total de bases nitrogenadas.

D) Guanina representa 30% da quantidade total de bases nitrogenadas.
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QUESTÃO  07

Nos vertebrados aquáticos, a concentração de sais no corpo mantém-se constante independente do meio, água doce
ou salgada.  Na figura abaixo são apresentados dois exemplos de regulação osmótica em duas espécies de peixes ósseos
(a e b).

a)

b)

Fonte: CÉSAR & SEZAR. Biologia, v. 2, 7ª ed, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 151.

Sobre a  osmoregulação nas espécies em questão, analise as afirmativas abaixo:

I - A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie (a) é menor que a do sangue do animal

II - A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie (b) é maior que a do sangue do animal

III - A espécie (a) vive no ambiente marinho e a espécie (b) é de água doce.

IV - Os processos de excreção em (a) e absorção em (b) de sais, por células especiais das brânquias, são feitos por
osmose.

Marque a alternativa correta.

A) Somente as afirmações I e III são corretas.

B) Somente a afirmação III é correta.

C) Somente as afirmações III e IV são corretas.

D) Todas as afirmações são corretas.

Urina reduzida, concentrada

Excreção de sais

Absorção de sais

Água

Água

Água

Urina abundante, diluída

Água
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QUESTÃO  08

As Cracas são crustáceos que se fixam às rochas nas regiões entre marés. Nessas regiões, os organismos estão
adaptados às flutuações diárias da maré e, conseqüentemente, a todas as mudanças físicas que ocorrem. A figura abaixo
mostra a distribuição de duas espécies de cracas, Balanus balanoides e Chtamalus stellatus em uma zona entre - marés.
Pode-se observar que os adultos dessas duas espécies ocupam duas zonas horizontais distintas, com uma pequena área
de superposição. É interessante notar, ainda, que se removermos experimentalmente a espécie B. balanoides, a espécie
C. stellatus ocupará toda a região rochosa. Contudo, se removermos a espécie C. stellatus , a espécie B. balanoides
continuará ocupando apenas as áreas mais baixas ao longo dessa região.

Figura adaptada de Raven, P.H & Johnson, G.B Biology. 3ª edição. 1992 e Silva
Júnior, R. C. & Sasson, S. Biologia. Seres vivos: estrutura e função. 7ª edição. 2002.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que:

A) a situação apresentada é um caso típico de competição intra-específica.

B) na evolução destas espécies houve uma tendência à especialização dos nichos como uma resposta a fatores físicos
como a dessecação, sendo que cada espécie passou a ocupar uma região delimitada da rocha.

C) os adultos de C. stellatus não ocupam todo o nicho potencial, devido à competição com B. balanoides.

D) a distribuição das populações de B. balanoides é limitada pela competição interespecífica.

Maré mais
alta

Maré mais
baixa

Zona entre-marés

Balanus balanoides

Chtamalus stellatus

Nicho
potencial

Nicho
utilizado
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QUESTÃO  09

O cladograma abaixo representa as relações filogenéticas entre os equinodermos e os principais grupos de cordados.
Os círculos indicados pelas letras a, b e c, indicam uma característica adquirida na evolução apenas dos grupos acima dos
referidos círculos.

Sobre a proposta apresentada, considere as afirmações a seguir.

I - Na evolução dos cordados surgiu a metameria (b). Esse evento também apareceu de modo independente, em alguns
protostômios, como claramente visto nos anelídeos.

II - Características exclusivas apresentadas pelos cordados são: a presença de notocorda, presença de fendas faringeanas
somente na fase larval e tubo nervoso dorsal oco.

III - A característica (a), compartilhada por todos os Deuterostômios, é o ânus originado a partir do blastóporo.

IV - A característica (b) compartilhada por Cefalocordados e Vertebrados é a notocorda restrita a região caudal das larvas.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as alternativas I e III estão corretas.

B) Somente as alternativas I e II estão corretas.

C) Somente as alternativas II e III estão corretas.

D) Somente a alternativa I e IV estão corretas.

Urocordados

Deuterostômios

Equinodermos Cefalocordados Vertebrados

Cordados

c

a

b



Processo Seletivo/UFU - fevereiro 2007  -  1ª Prova Comum

TI
P

O
  1

7

QUESTÃO   10

A figura a seguir ilustra a velocidade do processo fotossintético e da respiração em função da intensidade luminosa.

Analise as afirmativas abaixo.

I - Acima do ponto de compensação (PC), a taxa de fotossíntese não aumenta quando a intensidade luminosa aumenta.

II - No ponto de compensação (PC), a taxa de fotossíntese se iguala à respiração, não havendo saldo energético.

III - Em qualquer intensidade de luz, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração.

IV - Acima do ponto de compensação (PC) as plantas podem armazenar reservas para o período em que apenas respiram.

Marque a alternativa correta.

A) Somente III e IV estão corretas.

B) Somente I e II estão corretas.

C) Somente II e IV estão corretas.

D) Somente I e IV estão corretas.
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QUESTÃO  11

Atualmente, fala-se muito sobre o Efeito Estufa, que consiste no fenômeno natural de manutenção da temperatura
média da superfície da Terra. Os cientistas afirmam que as condições adequadas para a existência de vida na Terra estão
relacionadas a um equilíbrio na concentração de gases na sua atmosfera. Por outro lado, uma possível ameaça à manutenção
da vida seria um aumento na temperatura superficial da Terra, o que não pode ser atribuído exclusivamente a uma maior
retenção da radiação solar na atmosfera. A concentração dos gases estufa constitui apenas um dos componentes que
influenciam nessa variação térmica. Os principais gases, suas concentrações (em partes por milhão) e participação no
Efeito Estufa (potência/área, em W.m-2) estão apresentados na tabela abaixo.

Gás Concentração Aquecimento

      (ppm) Estufa (W.m−−−−−2)

Vapor de água     ~3000      ~100

CO
2

       345       ~50

CH
4

        1,7        1,7

N
2
O         0,3        1,3

O
3

 10-100x10−3        1,3

CFC11     0,22x10−3        0,06

CFC12     0,38x10−3        0,12

Halocarbonos        0,34

Adaptado de  XAVIER M. E. R. e  KERR A. S. A Análise do Efeito Estufa em Textos
Paradidáticos e Periódicos Jornalísticos. Cad. Bras. Ens. Fís., v.21, n.3: p. 325-349,
dez. 2004).

Com base no texto e na Tabela apresentados, assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que contém somente
informações corretas.

A) A concentração de vapor de água na atmosfera contribui muito mais para o Efeito Estufa do que a concentração de
CO

2
.

B) As concentrações dos gases CFC11 e CFC12 são pequenas, porém esses gases são os que causam maior aquecimento.

C) A atmosfera pode ser entendida como um gás ideal e, como a fonte primária de aquecimento da Terra é o Sol, o efeito
estufa nunca alterará a temperatura média da superfície da Terra.

D) O aumento da temperatura superficial média da Terra é produzido apenas pelo Efeito Estufa.
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QUESTÃO  12

Um avião de massa 4000 kg está com uma velocidade horizontal constante de 50 m/s e a uma altura inicial de 20 m
(situação A da figura abaixo). A partir dessa posição, o avião desce com uma velocidade vertical constante, mantendo a
velocidade horizontal inalterada e toca a pista, após percorrer uma distância horizontal de 200 metros  (situação B do
desenho abaixo).

Logo após tocar o solo, é aplicada uma aceleração constante ao avião para freá-lo. O avião dispõe de 1 km de pista
para parar completamente.

Com base nessas informações, marque a alternativa correta.

A) Para que o avião pare em segurança, sua aceleração mínima no solo deverá ser de 1,25 m/s2.

B) A velocidade vertical do avião durante a descida deve ser de 10 m/s.

C) Durante a descida, a energia potencial gravitacional do avião será convertida em energia cinética.

D) O trabalho realizado para frear completamente o avião dependerá de onde ele irá parar.

A

20 m
200 m

1 km
B
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QUESTÃO  13

Dois líquidos imiscíveis, de densidades ρ
1
 e ρ

2
 (ρ

2
 > ρ

1
), são colocados em um tubo comunicante. Tendo por base

essas informações, marque a alternativa que corresponde à situação correta de equilíbrio dos líquidos no tubo.

A) B)

C) D)

ρ
2

ρ
1

ρ
2

ρ
1

ρ
2

ρ
1

ρ
1

ρ
2
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QUESTÃO  14

Um bloco de massa M = 8 kg encontra-se apoiado em um plano inclinado e conectado a um bloco de massa m por
meio de polias, conforme figura abaixo.

O sistema encontra-se em equilíbrio estático, sendo que o plano inclinado está fixo no solo. As polias são ideais e os
fios de massa desprezível. Considerando g = 10m/s2, θ = 30o e que não há atrito entre o plano inclinado e o bloco de massa
M, marque a alternativa que apresenta o valor correto da massa m, em kg.

A)

B)

C) 2

D) 4

θθθθθ

m
M

QUESTÃO  15

Dois gases ideais monoatômicos 1 e 2, com o mesmo número de mols, são, independentemente, submetidos a
processos de aquecimento, sofrendo a mesma variação de temperatura. No caso do gás 1, seu volume permaneceu
constante ao longo do processo; no caso do gás 2, sua pressão não variou. Considerando que Q

1
, W

1
 e ∆U

1
 são,

respectivamente, o calor recebido, o trabalho realizado e a variação da energia interna do gás 1; e Q
2
, W

2
 e ∆U

2
, são as

mesmas grandezas para o gás 2, é correto afirmar que

A) ∆U
1
 = ∆U

2
; Q

1
 < Q

2
.

B) ∆U
1
 = ∆U

2
; Q

1
 > Q

2
.

C) ∆U1 > ∆U2; Q1 = Q2.

D) ∆U
1
 < ∆U

2
; Q

1
 = Q

2
.

Dados: sen 30o = 

cos 30o = 
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QUESTÃO  16

O gráfico abaixo representa a temperatura de uma amostra de massa 20g de determinada substância, inicialmente no
estado sólido, em função da quantidade de calor que ela absorve.

Com base nessas informações, marque a alternativa correta.

A) O calor latente de fusão da substância é igual a 30 cal/g.

B) O calor específico na fase sólida é maior do que o calor específico da fase líquida.

C) A temperatura de fusão da substância é de 300 oC.

D) O calor específico na fase líquida da substância vale 1,0 cal.g−1.oC−1.

T(oC)

350

330

300

0 600 1200 1800 Q(cal)

QUESTÃO   17

Um planeta muito distante, no qual a velocidade do som na sua atmosfera é de 600 m/s, é utilizado como base para
reabastecimento de naves espaciais. A base possui um aparelho que detecta a freqüência sonora emitida pelas naves. A
nave é considerada “amiga” se a freqüência detectada pela base estiver entre 8000 e 12000 Hz. Uma determinada nave ao
adentrar na atmosfera deste planeta emite uma onda sonora com freqüência de 5000 Hz.

Para que a nave seja considerada “amiga’ sua velocidade mínima ao se aproximar da base deve ser de

A) 225 m/s.

B) 350 m/s

C) 250 m/s

D) 360 m/s
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QUESTÃO   18

Um resistor elétrico tem a forma de um cilindro oco de raio externo r
ext

, raio interno r
int

 e comprimento L, conforme
figura abaixo.

O material desse resistor apresenta uma resistividade ρ. Nesse caso, a resistência elétrica R do material é dada por

A)

B) .

C) .

D)

L

r
int

r
ext

QUESTÃO    19

Uma carga q movendo-se com velocidade  imersa em um campo magnético  está sujeita a uma força magnética

. Se  não é paralelo a , marque a alternativa que apresenta as características corretas da força magnética .

A) O trabalho realizado por  sobre q é nulo, pois  é perpendicular ao plano formado por  e .

B) O trabalho realizado por  sobre q é proporcional a  e , pois  é perpendicular a .

C) O valor de  não depende de , somente de ; portanto  não realiza trabalho algum sobre q.

D) O valor de  é proporcional a  e , sendo paralela a ; portanto o trabalho realizado por  sobre q é

proporcional a .
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QUESTÃO    20

Um capacitor formado por duas placas planas e paralelas está ligado a uma bateria, que apresenta uma diferença de
potencial igual a 100 V. A capacitância do capacitor é igual a 1 x 10−4 F e a distância inicial entre as suas placas é igual a 5
mm. Em seguida, a distância entre as placas do capacitor é aumentada para 15 mm, mantendo-se a diferença de potencial
entre elas igual a 100 V.

Tendo por base essas informações, marque a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de carga
armazenada no capacitor nas duas situações descritas.

A)  1,0 x 10−2 C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 3,3 x 10−3 C quando a
distância entre as placas é aumentada para 15 mm.

B)  1,0 x 10−2 C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 3,3 x 10−2 C quando a
distância entre as placas é aumentada para 15 mm.

C)  1,0 x 10−6 C independente da distância entre as placas, uma vez que a diferença de potencial é mantida a mesma, ou
seja, 100 V.

D)  1,0 x 10−6 C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 3,3 x 10−6 C  quando a
distância entre as placas é aumentada para 15 mm.
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QUESTÃO  21

Observe o mapa abaixo.

Fonte: ATLAS Geográfico Escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2002, p.66.(Adaptado)

Com relação ao movimento das placas tectônicas ilustrado no mapa, marque a alternativa correta.

A) Por subducção, a placa 6 provoca terremotos no Oeste dos Estados Unidos; ao se encontrar com a placa 5, ocorre
translação, como no Japão, provocando tremores e vulcanismo intenso.

B) Entre as placas 3 e 4 há um movimento de dilatação, que provoca vulcanismo de fenda, o qual formou ilhas que
representam o topo da cadeia montanhosa submersa, a Dorsal Atlântica.

C) O choque entre as placas 2 e 6, pelo processo de subducção, formou a Cordilheira dos Andes; enquanto que o choque
entre as placas 5 e 4 formou a Cordilheira do Himalaia, área de grande instabilidade tectônica.

D) A placa 4 distancia-se da 5 chocando-se com a placa 3, o que tem provocado, por subducção, intensos terremotos na
Europa e aumentado significativamente o fundo do  Oceano Atlântico.

1

2

3 4

5

6

7

15
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QUESTÃO  22

Ao longo da história, a produção capitalista produziu grandes desigualdades socioeconômicas em várias partes do
mundo.

Sobre os principais problemas que afetam as economias subdesenvolvidas, analise as afirmativas abaixo e, a seguir,
marque a alternativa correta.

I - Pobreza, guerras civis, Aids, exclusão social, tecnológica e econômica no mundo globalizado marcam a atual situação
do continente africano.

II - Concentração de renda, aumento do emprego informal, crises econômicas, recessão e o aumento da pobreza constituem-
se os principais problemas da América Latina.

III - No Leste Europeu, após a introdução de mecanismos capitalistas em suas economias, o desemprego, a inflação alta,
o custo de vida elevado e as privatizações deixaram de existir.

IV - Direitos humanos não respeitados, desigualdades regionais, perseguições religiosas, movimentos separatistas da
Província de Sin-Kiang constituem alguns problemas da China.

Marque a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas.

A) II e III

B) I, III e IV

C) I, II e IV

D) II, III e IV

16



Processo Seletivo/UFU - fevereiro 2007  -  1ª Prova Comum

TI
P

O
  1

QUESTÃO  23

Observe o gráfico a seguir.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, 1950-2000

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1950 a 2000.

A respeito da população brasileira e sua distribuição espacial nos últimos 50 anos, conforme gráfico acima, analise as
afirmativas a seguir e marque a alternativa INCORRETA.

A) Os dados de distribuição espacial da população brasileira revelaram o aumento da concentração populacional nas áreas
urbanas e nas grandes cidades, ao longo das décadas de 1950-1990.

B) O fenômeno do êxodo rural no Brasil intensifica-se principalmente após 1990, em função da abertura de novas fronteiras
agrícolas e atração dos grandes centros metropolitanos.

C) O Brasil passou por uma verdadeira transição demográfica. No ano de 1950, cerca de 36% da população brasileira
residia na zona urbana, enquanto que em 2000 este percentual passou para pouco mais de 80%.

D) A partir da década de 1970, principalmente por conseqüência da modernização agrícola, houve uma migração maciça
do campo para a cidade.

QUESTÃO  24

A idéia de país independente surgiu ainda no século XIX, com a fundação do Partido Nacionalista. Com língua de
origem desconhecida e cultura tradicional, durante a ditadura de Francisco Franco, os habitantes desta região foram
proibidos de ensinar sua língua (euskara) nas escolas e de usar a bandeira com as cores do país.

 Esta afirmativa refere-se

A) à questão basca.

B) à questão irlandesa.

C) aos conflitos da caxemira.

D) aos conflitos dos curdistãos.
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QUESTÃO  25

Um dos novos fatos que podem ser observados no mercado de trabalho nacional é o aumento da qualificação entre
os trabalhadores empregados no setor produtivo. O gráfico comparativo abaixo mostra a evolução da escolaridade da
população residente no meio rural empregada em atividades agrícolas e não-agrícolas entre 1993-2004.

ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO RURAL OCUPADA

[em % de trabalhadores]

Fontes: IBGE – PNADS; IPEA. Estado de uma Nação, 2006.

Sobre o grau de escolaridade e a qualificação dos trabalhadores no setor produtivo brasileiro, marque a alternativa
INCORRETA.

A) Entre os trabalhadores de atividades agrícolas e não-agrícolas, diminuiu a proporção daqueles com menos de três anos
de estudo, o que indica um maior nível de escolaridade.

B) Entre os trabalhadores de atividades não-agrícolas residentes no meio rural, diminuiu a participação de pessoas que
possuem mais de dez anos de estudo.

C) Entre os trabalhadores de atividades agrícolas, a participação de pessoas que têm entre quatro e sete anos de estudo
aumentou significativamente.

D) Em 2004, a proporção dos trabalhadores de atividades agrícolas e não-agrícolas que possuíam de 4 a 7 anos de
escolaridade, era praticamente semelhante, atingindo em torno de 1/3.
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QUESTÃO  26

Observe o gráfico abaixo.

SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS EM PAÍSES SELECIONADOS:
1986-88  e 2004

Fonte: PNUD - Relatório do Desenvolvimento Humano, 2005.

No que tange aos subsídios e às políticas agrícolas mundiais, marque a alternativa INCORRETA.

A) A Política Agrícola Comum (PAC) da União Européia causa impactos nos mercados mundiais de alguns produtos
agrícolas, como o algodão e o açúcar, ao mesmo tempo que dificulta o acesso dos países em desenvolvimento aos
mercados europeus.

B) De acordo com os dados do gráfico, os subsídios dos países ricos à agricultura são cada vez maiores, permitindo que
a Europa exporte cereais e os Estados Unidos vendam arroz, algodão, milho e outros produtos nos mercados mundiais,
abaixo do custo de produção.

C) Os subsídios dos países ricos provocam a destruição do mercado de que dependem os pequenos proprietários dos
países pobres, puxando para baixo os preços que recebem pelos seus produtos no comércio mundial.

D) Ao contrário do Japão e da União Européia, a partir de 2004 os Estados Unidos vêm apresentando diminuição dos
subsídios agrícolas em relação à década de 1980, em conseqüência do cumprimento dos acordos firmados no âmbito
da OMC.
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QUESTÃO  27

Na década de 1960, o geógrafo Aziz Nacib Ab‘Saber reuniu as principais características do relevo e do clima das
regiões brasileiras para formar, com os demais elementos naturais da paisagem, o que denominou de domínios
morfoclimáticos.

Sobre esse assunto considere o mapa a seguir.

Fonte: AB´SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003, s/n. (Adaptado)

De acordo com as informações do mapa, marque a alternativa correta.

A) Em III , a ação dos agentes modeladores sobre o substrato geológico cristalino produziu um relevo típico de morros
arredondados que constituem o domínio dos “mares de morros florestados”.

B) Em II, nos planaltos tabulares basálticos, do Pré-Cambriano, recobertos por florestas tropicais úmidas, encontram-se
as principais reservas minerais fósseis do território brasileiro.

C) Em VI, as planícies, coxilas e chapadas sedimentares constituem o domínio das florestas subtropicais aciculifoliadas.

D) Em V, encontra-se o domínio dos planaltos e da bacia sedimentar do Paraná, de clima temperado, com baixas
amplitudes térmicas e recoberto por matas tropicais.

VI

I

II

III

IV

V
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QUESTÃO  28

Alguns fenômenos provocam alterações no comportamento das chuvas, dos ventos e das temperaturas em várias
regiões. Dentre tais fenômenos destacam-se o “El Niño” e a “La Niña”.

Sobre tais anomalias climáticas, marque a alternativa correta.

A) Sob a influência do “El Niño” tem ocorrido mais chuvas, tempestades, furacões e invernos muito brandos na América do
Norte; chuvas intensas na Indonésia e na Índia; frio e inundações na Austrália e nas Filipinas.

B) O fenômeno “La Niña” é o resfriamento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico. Provoca grandes alterações
no clima, como secas intensas no Oeste Americano; chuvas e inundações na Austrália e nas Filipinas.

C) No Brasil, no ano de ocorrência da “La Niña”, faz muito frio no Sul do país, com chuvas intensas, seca e muito calor nos
estados do Acre e Rondônia e em todo o Centro-Oeste e Sudeste.

D) O “El Niño” é um fenômeno atmosférico-oceânico, resultante do aquecimento das águas do Pacífico. No Brasil, provoca
secas no Nordeste e no extremo Norte; aumento das temperaturas médias no Sul e Sudeste e ainda enchentes no
Brasil Meridional.

QUESTÃO  29

O desenvolvimento socioeconômico está intimamente relacionado ao desenvolvimento das fontes de energia. O
dinamismo econômico e a urbanização crescente aumentaram a necessidade de fontes energéticas. Assim, a ampliação
dos recursos energéticos é um dos principais problemas das sociedades contemporâneas.

Com relação à produção e reserva mundial de petróleo, observe os gráficos a seguir.

PRODUÇÃO E RESERVA MUNDIAL DE PETRÓLEO – 2002 (em milhões de barris/dia)

Fontes: Agência Nacional do Petróleo.<www. anp.gov> - Acesso em set./2000.
Gazeta Mercantil, Balanço Setorial, jun./2002. (Adaptado)

Considerando as informações acima e o consumo mundial de petróleo, marque a alternativa correta.

A) Os países mais desenvolvidos são grandes consumidores de energia e importam recursos energéticos para suprir
suas necessidades.

B) As maiores reservas de petróleo do mundo estão concentradas em regiões que são, ao mesmo tempo, grandes
produtoras e consumidoras de petróleo.

C) O aumento dos gastos com a importação de petróleo tem agravado o desequilíbrio da balança comercial dos países
desenvolvidos, que são os maiores consumidores de petróleo do mundo.

D) Os países produtores e exportadores de petróleo apresentam uma produção inferior ao seu consumo.
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QUESTÃO  30

O mapa não é uma simples ilustração. É um meio de comunicação, um instrumento de localização, uma fonte de
conhecimento sobre uma determinada realidade. Para o geógrafo francês Yves Lacoste, ler um mapa ou uma carta geográfica
significa “saber agir sobre o terreno”.

Quanto à representação cartográfica, marque a alternativa correta.

A) Em um mapa de escala de 1: 200 000, a distância em linha reta entre duas cidades é de 20 cm, o afastamento real entre
elas é de 400 Km.

B) Quanto maior a escala de um mapa, maior a área representada, o que permite a visualização de maior quantidade de
detalhes. Os mapas-múndi são elaborados com escalas grandes como, por exemplo, a escala de 1: 5 000 000.

C) Nas projeções cilíndricas, os paralelos, retos e horizontais, e os meridianos, retos e verticais, formam ângulos retos.
Essas apresentam deformações nas áreas de altas latitudes e conservam as proporções das superfícies próximas ao
Equador.

D) Na representação do relevo, as cores convencionadas pela Carta Internacional do Mundo (CIM), para mostrar as altitudes,
são as batimétricas, que indicam as cotas acima do nível do mar, e as hipsométricas, que indicam as cotas abaixo do
nível do mar.
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LÍNGUA  PORTUGUESA

As leis, no meu entender de leigo, são limites que a sociedade impõe à conduta das pessoas com o propósito
de possibilitar a eqüidade e a paz entre elas. A existência das leis pressupõe, portanto, um conflito entre o
comportamento do indivíduo e as normas sociais. Se elas são fruto do consenso, como em tese o são, isso não
significa que todos a elas obedecem todo o tempo. A lei é, por definição, coercitiva e punitiva. Ela nos obriga a
fazer, por sua força, o que não fazemos por vontade própria.

Mas nem por isso é ela contrária à natureza humana, o que seria um despropósito: o conflito entre a lei e a
conduta ocorre, quando ocorre, porque ela expressa um comportamento correto “ideal”, mas que corresponde ao
que é comum às pessoas. Melhor dizendo, “ideal” não é o comportamento que a lei determina, mas sua constância,
a sua inalterabilidade.

Por isso mesmo, para que seja aplicável e eficaz, a lei deve ajustar-se à natureza humana e às condições
objetivas da vida social. Não adianta criar uma lei que proíba as pessoas de morrer, como fez outro dia um
prefeito, usando de ironia, nem que as proíba de engordar ou de se gripar. Não obstante, há legisladores que
quase chegam a esse exagero.

A existência de leis pressupõe ter o legislador o direito de limitar a liberdade dos cidadãos, de proibi-los ou
obrigá-los a agir desta ou daquela maneira. Em momentos críticos, esse direito pode ser usado para favorecer o
poder do Estado em detrimento das liberdades individuais.

 Foi o que ocorreu no Brasil, em 1964, quando os militares depuseram o presidente eleito pelo povo e
impuseram ao país normas que lhes permitiram perpetuar-se no poder por mais de 20 anos. Há, portanto, leis
justas e injustas, leis legítimas e ilegítimas, o que deixa evidente que o aperfeiçoamento das leis é uma tarefa
permanente da cidadania.

E há também leis bem intencionadas, que nem por isso são boas e muitas vezes até provocam efeitos
contrários à intenção do legislador. São leis quase sempre motivadas pela presunção de que basta mudar as
normas para mudar a realidade. Exemplo desse equívoco é a lei que determina a reserva de vagas, na universidade,
para pessoas que se declarem negras, pardas ou índias.

À primeira vista, nada mais justo do que dar àquelas pessoas a oportunidade de fazer um curso superior,
mas, quando paramos para examinar a questão, vemos que não se trata de uma medida tão justa quanto parece.
Ao tentar corrigir a injustiça social que, historicamente, marcou negros, índios e seus descendentes, no Brasil,
criar-se-á um tipo de universitário de segunda classe, que não terá chegado ali por seus méritos; além disso, ao
privilegiar etnias, a lei discrimina outros jovens brasileiros pobres por serem brancos.

Tudo isso porque se tenta, usando de um artifício legal, ignorar o verdadeiro problema e sua verdadeira
solução, já que a dificuldade para os estudantes pobres − tenham a cor que tenham − chegarem à universidade
decorre da baixa qualidade dos ensinos fundamental e médio que lhes são oferecidos. A solução do problema,
portanto, está na melhoria do ensino que prepara o jovem para a universidade, e não numa lei feita para atalhar o
caminho.

Esse é um aspecto do problema, mas há outros, e um deles é o seguinte: será mesmo uma injustiça se nem
todos os jovens do Brasil cursarem a universidade? Será mesmo que só seremos um país justo se, no futuro, nos
tornarmos uma nação de 200 milhões de doutores?

Claro que não; o que também não quer dizer que a pobreza e a qualidade do ensino pré-universitário devam
continuar a impedir que cheguem à universidade jovens brasileiros pobres, detentores das qualidades que a
formação universitária requer. Não se trata, apenas, neste caso, de fazer justiça, mas também de elevar o nível
cultural do país e contribuir, desse modo, para o crescimento econômico e a redução das desigualdades.

Outro exemplo este, gaiato, da mania de usar a lei para a “cura” da realidade está sendo votada no Congresso
e pretende impedir os pais de darem palmadas nos filhos. Sancionada essa lei, a palmada passará a ser crime, no
Brasil. Com isso, o legislador pretende proteger os filhos contra os pais que, como se sabe, são todos sádicos.
Pois, de minha parte, confesso que, em determinados momentos, não só as crianças, mas alguns deputados
fazem por merecer umas boas palmadas.

As leis podem, sim, contribuir para melhorar a sociedade, mas quando vão às causas reais dos problemas,
e não quando procuram mascará-los.

Ferreira Gullar, Folha de S. Paulo, 16 de julho de 2006.
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QUESTÃO  31

Marque a ÚNICA alternativa que corresponde às idéias presentes no texto.

A) Como as leis não são pensadas e executadas pelo povo, não é tarefa dele, portanto, lutar pelo constante aperfeiçoamento
delas.

B) As leis foram criadas com a finalidade de proporcionar equilíbrio entre os indivíduos e as normas sociais.

C) As leis funcionam como faca de dois gumes na medida em que limitam a liberdade dos cidadãos, mas, ao mesmo tempo,
não garantem ao Estado um poder que extrapole o nível individual.

D) Para ilustrar a relação existente entre lei/natureza humana, o autor recorre à afirmação de que é impossível a criação de
leis que proíbam as pessoas de adquirirem gripe, por exemplo.

QUESTÃO  32

Marque a ÚNICA alternativa que corresponde às idéias presentes no texto.

A) A reserva de vagas nas universidades, embora pareça uma decisão justa e coerente, revela graves problemas.

B) As leis, embora coercitivas e punitivas, não nos obrigam a fazer o que não queremos, pois elas representam nossa
vontade.

C) A existência de leis justas e injustas, legítimas e ilegítimas é uma realidade contra a qual não há nada que possamos
fazer.

D) As leis, quando bem intencionadas, garantem a manutenção dos desejos do legislador.

QUESTÃO  33

Marque a ÚNICA alternativa que corresponde às idéias presentes no texto.

A) O rumo tomado pela discussão do tema, associado com os argumentos para o sistema de reserva de vagas nas
universidades, permite a conclusão de que o autor é contrário tanto à existência de leis como aos privilégios para o
ingresso num curso de ensino superior.

B) A afirmação de que uma nação de 200 milhões doutores garante que esse país seja menos injusto do ponto de vista
sócio-econômico comprova que a educação é a solução para os problemas de um povo.

C) A referência ao modo como os pais corrigem os filhos revela que o autor discorda do projeto a ser votado no congresso,
pois representa mais um equívoco que caracteriza uma tentativa de cura pela lei.

D) As leis não contribuem positivamente para a sociedade quando procuram as causas reais dos problemas nem tampouco
quando tentam camuflá-los.
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QUESTÃO  34

Segundo o texto, marque a ÚNICA alternativa INCORRETA.

A) no penúltimo parágrafo do texto, o autor recorre à ironia na tentativa de mostrar que a idéia em discussão no Congresso
é despropositada.

B) não se pode afirmar que as leis sejam artifícios legais que mascaram os problemas reais de uma sociedade.

C) para comprovar que as leis não devem ser vistas como “cura”, o autor apresenta muitos exemplos, dentre os quais
podemos citar a reserva de vagas para índios, negros e pardos nas universidades e a proibição direcionada aos pais no
sentido de corrigirem seus filhos por meio de palmadas.

D) a inserção de índios, negros e pardos nas universidades por intermédio do sistema de reserva de vagas ou cotas é
discriminatória, pois exclui os brancos pobres desse processo.

QUESTÃO  35

Acerca da lei e da polêmica discussão das cotas raciais nas universidades, marque a ÚNICA  alternativa INCORRETA.

A) Devido à divergência de opiniões e à gravidade das decisões concernentes à temática (cotas raciais), o autor apresenta
soluções e aponta caminhos para solucionar esse problema.

B) Constitui exemplo de lei que se baseia na falsa crença de que basta mudar as normas para mudar a realidade de um
povo.

C) Funcionam como uma medida arbitrária e equivocada, na medida em que tentam corrigir um longo e histórico processo
de injustiça social com base em soluções excludentes e preconceituosas.

D) A aplicação das cotas gerará dois problemas: a criação dos universitários de segunda classe e a discriminação de
jovens brancos pobres.

QUESTÃO  36

Sobre as afirmações que se seguem, marque a ÚNICA alternativa INCORRETA.

A) Em

“Foi o que ocorreu no Brasil, em 1964, quando os militares depuseram o presidente eleito pelo povo [...]” (linha 17),

o termo em destaque é usado como uma marca temporal.

B) Em

“As leis, no meu entender de leigo, são limites que a sociedade impõe à conduta das pessoas com o propósito de
possibilitar a eqüidade e a paz entre elas.” (linhas 1-2),

o termo em destaque pode ser substituído por igualdade, sem provocar prejuízo semântico ao texto.

C) Em

“Em momentos críticos, esse direito pode ser usado para favorecer o poder do Estado em detrimento das liberdades
individuais” (linhas 15-16),

o verbo poder é usado com o valor de permissão.

D) Em

“Tudo isso porque se tenta, usando de um artifício legal, ignorar o verdadeiro problema e sua verdadeira solução, já que
a dificuldade para os estudantes pobres [...] chegarem à universidade decorre da baixa qualidade dos ensinos
fundamental e médio[...]”, (linhas 30-32)

a oração em destaque é usada para concluir o que foi dito anteriormente.
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QUESTÃO  37

Marque a ÚNICA alternativa em que a expressão em destaque pode ser substituída por LHE(S).

A) “[...] a lei deve ajustar-se à natureza humana e às condições objetivas da vida social.” (linhas 10-11)

B)  “[...] o conflito entre a lei e a conduta ocorre, quando ocorre, porque ela expressa um comportamento correto “ideal”, mas
que corresponde ao que é comum às pessoas.” (linhas 6-8)

C) “[...] a pobreza e a qualidade do ensino pré-universitário devam continuar a impedir que cheguem à universidade
jovens brasileiros pobres [...]”. (linhas 38-39)

D) “À primeira vista, nada mais justo do que dar àquelas pessoas a oportunidade de fazer um curso superior [...]”. (linha 25)

QUESTÃO   38

“Ao tentar corrigir a injustiça social que, historicamente, marcou negros, índios e seus descendentes, no
Brasil, criar-se-á um tipo de universitário de segunda classe, que não terá chegado ali por seus méritos [...] ”. (linhas 27-28)

Marque a alternativa que corresponde ao trecho destacado acima.

A) Para se tentar corrigir a injustiça social que, historicamente, marcou negros, índios e seus descendentes...

B) Logo que se tentar corrigir a injustiça social que, historicamente, marcou negros, índios e seus descendentes, no
Brasil...

C) À medida que se tentar corrigir a injustiça social que, historicamente, marcou negros, índios e seus descendentes, no
Brasil...

D) Se se tentar corrigir a injustiça social que, historicamente, marcou negros, índios e seus descendentes, no Brasil...

QUESTÃO   39

“A existência de leis pressupõe ter o legislador o direito de limitar a liberdade dos cidadãos, de proibi-los ou obrigá-los
a agir desta ou daquela maneira.” (linhas 14-15)

“E há também leis bem intencionadas, que nem por isso são boas e muitas vezes até provocam efeitos contrários à
intenção do legislador.” (linhas 21-22)

Os termos em destaque, nos fragmentos acima, têm, respectivamente, o valor  de

A) inclusão em ambos os casos.

B) inclusão e exclusão, respectivamente.

C) exclusão e inclusão, respectivamente.

D) exclusão em ambos os casos.
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QUESTÃO   40

Marque a ÚNICA alternativa em que o termo em destaque NÃO introduz oposição de idéias.

A) “Mas  nem por isso é ela contrária à natureza humana [...]”. (linha 6)

B)  “Não se trata, apenas, neste caso, de fazer justiça, mas também de elevar o nível cultural do país [...]”. (linhas 40-41)

C) “Melhor dizendo, “ideal” não é o comportamento que a lei determina, mas sua constância, a sua inalterabilidade.”
(linhas 8-9)

D)  “[...] mas, quando paramos para examinar a questão, vemos que não se trata de uma medida tão justa quanto parece.”
(linha 26)
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QUESTÃO   41

Considere os trechos a seguir:

No final de Triste fim de Policarpo Quaresma, o Major Quaresma
está preso na Ilha das Cobras. Ali ele lembra que há cem anos, naquele
mesmo lugar, “homens generosos e ilustres estiveram presos por quererem
melhorar o estado de coisas de seu tempo”.

“Onde estariam eles? Sobre o Ricardo Coração dos Outros, tão
simples e tão inocente na sua mania de violão, ele não poria mais os olhos?
Era tão bom que o pudesse, para mandar à sua irmã o último recado, ao
preto Anastácio um adeus, à sua afilhada um abraço! Nunca mais vê-los-ia,
nunca!

E ele chorou um pouco”.
Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma.

“Que diversas que são, Marília, as horas,
Que passo na masmorra imunda, e feia,
Dessas horas felizes, já passadas

Na tua pátria aldeia!”

Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu.

Tendo em vista os textos apresentados, e os contextos em que estão inseridos, marque a alternativa correta.

A) Os versos do poeta e o pensamento de Quaresma mostram a solidão experimentada no cárcere, mas poeta e personagem
sentem-se reconfortados com a lembrança das pessoas queridas.

B) A História registra que, por sua postura política, o poeta Gonzaga foi julgado e condenado ao exílio em Moçambique.
Quanto à personagem Quaresma, “que não tinha crime algum”, não seria ouvida nem julgada, mas executada sumariamente.

C) Durante toda a sua vida, Quaresma amou a pátria e lutou por ela. Neste momento, seu choro ainda é um testemunho
desse amor ardoroso e da crença que o acompanha até a sua morte.

D) Na iminência da morte, Quaresma ainda quer fazer alguma coisa pela pátria, o que seria possível se ele se encontrasse
com Ricardo. Por sua vez, o poeta Gonzaga fala a Marília que, se estivesse em Vila Rica, também retomaria seus
ideais políticos.

QUESTÃO  42

Sobre a obra São Bernardo , de Graciliano Ramos, é correto afirmar que

A) a imagem de Paulo Honório criada pelo narrador corresponde à de um empreendedor honesto, que não precisa recorrer
ao poder da influência política.

B) a relação harmoniosa entre Paulo Honório e sua esposa Madalena deve-se ao fato de que ela exercia atividades de
educadora e de política, além de apresentar um temperamento ameno em relação às questões sociais.

C) Luís Padilha gasta o dinheiro tomado por empréstimo de Paulo Honório e, para  evitar problemas judiciais, acaba transferindo
para o próprio Paulo Honório a posse da fazenda por um valor muito inferior ao do imóvel.

D) a fraternidade de Madalena e o sentimento de participar da vida dos desvalidos levam Paulo Honório a uma reeducação
afetiva, fato que combina com a sua mentalidade humanista.
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QUESTÃO  43

Considere o fragmento abaixo e a leitura da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos.

Bichos. As criaturas que me serviam durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos
como Padilha, bichos do mato como Casimiro Lopes, e muitos bichos para os serviços de campo,
bois mansos[...] Alguns mudaram de espécie e estão no exército, volvendo à esquerda, volvendo
à direita, fazendo sentinela. Outros buscaram pastos diferentes.

No trecho acima encontram-se as seguintes características, EXCETO:

A) discurso com frases curtas e fatos apresentados de forma direta.

B) narrativa em que o narrador é também personagem.

C) reificação dos indivíduos.

D) o desvendamento do universo familiar.

QUESTÃO  44

Privilégio do mar

Neste terraço mediocremente confortável,
bebemos cerveja e olhamos o mar.
Sabemos que nada nos acontecerá.

O edifício é sólido e o mundo também.

Sabemos que cada edifício abriga mil corpos
labutando em mil compartimentos iguais.
Às vezes, alguns se inserem fatigados no elevador
e vêm cá em cima respirar a brisa do oceano,
o que é privilégio dos edifícios.

O mundo é mesmo de cimento armado.

Certamente, se houvesse um cruzador louco,
fundeado na baía em frente da cidade,
a vida seria incerta... improvável...
Mas nas águas tranqüilas só há marinheiros fiéis.
Como a esquadra é cordial!

Podemos beber honradamente nossa cerveja.

Carlos Drummond de Andrade. Sentimento do mundo.

Considerando o poema acima e a obra Sentimento do mundo, marque a alternativa INCORRETA.

A) O terraço, neste poema, é lugar de encontros amorosos, pois “abriga mil corpos”, o que caracteriza o texto como lírico-
amoroso, de influência romântica.

B) No último verso, a palavra “honradamente” confere um sentido irônico ao poema, pois caracteriza uma classe social
privilegiada, indiferente aos problemas que não lhe afligem de maneira direta.

C) O edifício de “cimento armado”, neste poema, confronta-se com o espaço de outro poema do livro “Morro da Babilônia”,
metaforizando duas classes sociais: a primeira, protegida em seus privilégios, e a última, excluída e ameaçadora.

D) O poema acima confirma a vocação de poeta social em Drummond, que coloca, em várias momentos, a poesia a favor
da denúncia, e que nestes versos se reflete na idéia de privilégios econômicos para um segmento social específico.
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QUESTÃO  45

Marque a alternativa abaixo que NÃO se relaciona com o conto “Conversa de bois”, de Guimarães Rosa.

A) “Esta ausência de evolução individual é mais uma das causas da desorganicidade do romance [...]. Coleção de figuras
inexpressivas, todas elas passivas e acomodadas em face da inércia do meio em que vivem”. (Carlos Nelson Coutinho)

B) “A parte documental encontra-se nas descrições, no registro dos costumes, na fidelidade à linguagem popular fixada
através dos diálogos; a imaginação, na capacidade poética de animar artisticamente o real [...]. (Álvaro Lins)

C) “[...] são gente simples - rústicos mas não folclóricos [...]. Situados mágica, mística e misteriosamente entre o lógico e
o alógico, em ambientes rústicos geográfica e historicamente localizados [...]”. (Nascimento & Covizzi)

D) “A língua parece finalmente ter atingido o ideal da expressão literária regionalista. Densa, vigorosa, foi talhada no veio
da linguagem popular e disciplinada dentro das tradições clássicas”. (Antonio Candido)

QUESTÃO   46

Leia o poema abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta.

o cão vê a flor
a flor é vermelha

anda para a flor
a flor é vermelha

passa pela flor
a flor é vermelha

Ferreira Gullar. Melhores poemas.

A) Este poema explora os espaços em branco e sua estrutura visual tenta sugerir o objeto descrito, permitindo ao leitor que
faça sua leitura tanto na direção horizontal como na vertical, sem que haja alteração do sentido expresso.

B) Neste poema, percebe-se que o neoconcretismo é uma continuidade do concretismo, porque a linguagem se assenta no
substantivo, é fragmentada e se distancia do fluxo discursivo.

C) Este poema pode ser considerado neoconcreto porque, ao contrário do concretismo, não procura ser o objeto descrito,
mas falar sobre esse objeto, o que significa retomar a discursividade na poesia.

D) Este poema é neoconcreto porque afasta qualquer sugestão imagética em sua linguagem, consumando uma das propostas
do neoconcretismo, que é a de ruptura com as artes plásticas.
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QUESTÃO  47

HOLANDÊS. Estamos habituados a comer qualquer coisa. Porto Calvo tem cachorros, gatos,
cada rato deste tamanho...
MATHIAS (Enojado). Pfffffffiiiiiiii...
HOLANDÊS. Não é tão ruim assim. Depende do jeito de preparar. Uma ratazana à brasileira, com
dendê, farofa, pimentinha...
MATHIAS. Um raminho de coentro...
HOLANDÊS. Taí, não tem nada a ver, coentro. Onde é que já se viu rato com coentro?
MATHIAS. Vossa Excelência pode ser muito bom de cozinha, mas como militar Vossa Excelência
é uma compota de merda.

Chico Buarque e Ruy Guerra, Calabar.

 Considerando o trecho acima e a peça Calabar, marque a alternativa INCORRETA.

A) O trecho citado apresenta o momento do acordo entre o governador Mathias de Albuquerque e o conde holandês Maurício
de Nassau, que decidem pela morte de Calabar como condição para o final do conflito bélico.

B) O trecho acima apresenta personagens históricos, bem como referências a lugares reais, procedimento que em Calabar
será reiterado através da colagem de documentos oficiais, que serão redimensionados pela ficção.

C) O uso de elementos grotescos e escatológicos, bem como o vocabulário de uso cotidiano, caracterizam o estilo carnavalizado
da peça, que propõe, através da paródia, um confronto ao estilo sublime que marca o teatro clássico.

D) Em Calabar,  a visão que se esboça é principalmente a de um país marcado por um ideal nacionalista, em que as várias
raças e povos se agregam para a unificação do território brasileiro contra o estrangeiro.

QUESTÃO   48

Leia as informações abaixo e marque a alternativa INCORRETA.

A) O trecho de Guimarães Rosa:

“Mas, aí, o carreiro, o Agenor Soronho, homenzão ruivo, de mãos sardentas, muito mal-encarado, passou rente ao papa-
mel, que estremeceu, ao ver-se ao alcance do ferrão temperado da vara de carrear”

exemplifica como o escritor explora a oralidade da linguagem não-letrada.

B) O pré-modernismo, de Lima Barreto, caracteriza-se pela presença de um espírito crítico que vai além do campo ideológico.
O escritor se insurge contra o estilo clássico de linguagem, como se observa neste trecho:

“Toda a manhã, ele ia lá e já via o milharal crescido com o seu pendão branco e as suas espigas de coma cor de vinho,
oscilando ao vento”.

C) A linguagem de Clarice Lispector, por se comprometer com a sondagem da condição humana, exerce, primordialmente,
uma função referencial, como neste trecho:

“Mas de repente foi aquele vôo de vísceras, aquela parada de um coração que se surpreende no ar, aquele espanto, a
fúria vitoriosa com que o banco a precipitava no nada e imediatamente a soerguia como uma boneca de saia levantada”.

D) As atitudes lingüísticas de Drummond evidenciam o apreço que o poeta moderno tem pela linguagem, o que o leva a
converter tendências da linguagem prosaica em experiências poéticas, como é o caso da repetição nestes versos:

“É preciso casar João,//é preciso suportar Antônio,//é preciso odiar Melquíades,//é preciso substituir nós todos.”
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QUESTÃO   49

Leia o fragmento abaixo, extraído da narrativa “Amor”, de Clarice Lispector.

       Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa
estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas
funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua
vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto__ela o abafava com a mesma
habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar
objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da
tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranqüila
vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo
empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente
parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom
assim. Assim ela o quisera e escolhera.

Marque a alternativa que NÃO  condiz com a leitura da narrativa.

A) A existência da personagem Ana corresponde à consciência do oculto e do relativo do ser. O grande perigo é a percepção
do cotidiano vazio à sua volta.

B) Ana “alimentava anonimamente a vida” ao imprimir no seu dia-a-dia uma percepção profunda e positiva de si mesma.

C) Ana se agarrava aos objetos, às tarefas e aos deveres para afogar seu desejo de viver e de encontrar um mundo que
poderia lhe trazer prazer e, ao mesmo tempo, sofrimento.

D) A frase “Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde” configura-se como uma tensão que é
recorrente nos enredos clariceanos.

QUESTÃO   50

Considerando a leitura do fragmento seguinte e da obra O monstro, de Sérgio Sant’anna, marque a alternativa
INCORRETA.

      Antenor:(...) Ali de pé, no centro do banheiro, de frente para mim, era como se ela
ocupasse um espaço próprio e olhasse para dentro de si mesma, séria, compenetrada, sem
qualquer afetação ou consciência da sua beleza, de que pudesse estar sendo objeto do amor e
da cobiça de outros olhares.

      Flagrante: É sabido que os cegos, ou mesmo os quase cegos, possuem os sentidos
muito aguçados. Não lhe ocorreu, ainda que não naquele momento, que Frederica possa ter
pressentido a presença e o olhar do senhor, sem reagir a isso?

     Antenor: Não...É claro que não...Não pode ser. Qualquer dúvida nesse sentido lançaria
uma nova luz sobre os acontecimentos, não menos terrível, ou ainda mais terrível.

A) Ao invés da brutalidade que poderia ser o complemento esperado para a situação do estupro, Antenor imprimiu à situação
a idéia fantasiosa de delicadeza e romantismo.

B) A narrativa, em forma de entrevista, desenrola-se a partir do ponto de vista de uma das personagens que exerce a função
de protagonista e testemunha dos  acontecimentos.

C) A cada indagação contundente do entrevistador correspondia uma negativa do entrevistado, evidenciando, nitidamente,
um jogo de forças.

D) Linguagem objetiva com detalhes próprios de uma narrativa jornalística, que não evidencia os limites humanos da percepção
e do registro da realidade.
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SOCIOLOGIA

QUESTÃO  51

Quanto ao conceito de sociedade, é INCORRETO  afirmar que:

A) Para Émile Durkheim, a sociedade não é somente a soma ou a justaposição de consciências, de ações e de sentimentos
particulares ou individuais.

B) Segundo Max Weber, há distinção entre os conceitos de sociedade e comunidade, sendo que esta última é uma
formação especial no interior da primeira.

C) O conceito durkheimiano de sociedade está fortemente ancorado nos conceitos de escolha racional  e ação individual.

D) De acordo com Karl Marx, a sociedade moderna é o lugar do antagonismo de classe e engendra em si mesma as
condições para a sua própria superação.

QUESTÃO  52

Sobre o significado de consciência coletiva na teoria durkheimiana, marque a alternativa correta.

A) Representa um conjunto de regras e valores sociais que se coloca acima das consciências individuais, estabelecendo
uma coesão social fundada nas diferenças entre os membros da sociedade.

B) Representa o conjunto de crenças, hábitos e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade,
agindo sobre as consciências individuais e estabelecendo um padrão de comportamento.

C) Está intimamente relacionada à sociedade de grande divisão social do trabalho, sendo predominante no tipo de solidariedade
orgânica, uma vez que estabelece um alto grau de conformidade e semelhanças a esse tipo de organização social.

D) Define um tipo de coesão social, particularmente aquele no qual se estabelece uma rede de funções interdependentes,
ao mesmo tempo em que os indivíduos são diferentes uns dos outros.

QUESTÃO  53

Acerca da metáfora da edificação (estrutura e superestruturas), formulada por Karl Marx para sintetizar sua
concepção materialista de história, marque a alternativa correta.

A) O Estado capitalista corresponde a uma superestrutura que engloba o direito burguês e boa parte do sistema político.

B) As relações sociais de produção constituem uma esfera superestrutural, pois nascem das normas jurídicas e instituições
políticas.

C) A totalidade das dimensões da vida social, o tempo todo, é determinada pelas relações econômicas.

D) As ideologias produzem a vida e, por isto, pode-se entender, por exemplo, a sociedade escravista a partir das filosofias
de Platão e Aristóteles.
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QUESTÃO  54

Sobre os tipos de ação social em Max Weber, marque a alternativa correta.

A) Os conceitos de ação burocrática, tradicional e carismática pensados por Weber são construções históricas, que
acontecem sucessivamente em determinadas realidades histórico-culturais.

B) Weber define as ações sociais burocrática, tradicional e carismática a partir de uma construção típico-ideal que é
estabelecida apenas no plano conceitual.

C) Os tipos de ação burocrática, tradicional e carismática pensadas por Weber constituem uma construção intelectual
pautada na história e visam explicar uma dada realidade histórica.

D) A ação racional implica uma adequação entre meios e fins, a  ação  tradicional funda-se no costume ou em um hábito
já arraigado, uma vez que a ação carismática ou afetiva se estabelece, fundamentalmente, em uma crença através
dos tempos.

QUESTÃO  55

O humano está situado tanto na classe (de classificação) Natureza quanto na Cultura, já que a Cultura pode ser
pensada como parte (compreendida pela) ou modalidade da Natureza. Ou ainda, para outros pesquisadores, a Cultura
pode determinar a Natureza. A partir dessas observações, podemos concluir que:

A) as duas afirmações são igualmente válidas, pois dependem da sociedade à qual se referem.

B) a partir da segunda afirmação, a Natureza seria uma esfera autônoma da Cultura, mas necessariamente subjugada a
ela.

C) para ambas afirmações devemos partir do fato de que Natureza e Cultura, como conceitos, são produtos culturais e
históricos.

D) a distinção entre Natureza e Cultura equivale à distinção entre o aspecto objetivo do mundo e as crenças individuais.

QUESTÃO  56

Acerca da divisão social do trabalho em Émile Durkheim, marque a alternativa INCORRETA.

A) A solidariedade do tipo mecânica é  marcada por uma relação de justaposição entre os indivíduos e de forte presença da
consciência coletiva em relação às consciências individuais.

B) A divisão social do trabalho, mais acentuada na solidariedade do tipo orgânica, pode levar a sociedade a um estado de
anomia, isto é, de enfraquecimento da coesão social.

C) A solidariedade do tipo orgânica caracteriza-se por uma acentuada divisão do trabalho, resultando em alto grau de
especialização e, ao mesmo tempo, interdependência entre os indivíduos.

D) A partir da divisão social do trabalho, Durkheim estabelece dois tipos de solidariedade social, a mecânica e a orgânica,
sendo a primeira definida pela predominância das consciências individuais sobre a consciência coletiva.

QUESTÃO  57

A respeito das definições de Max Weber para poder e dominação, é INCORRETO afirmar que:

A) o Estado é uma relação estritamente de poder, que prescinde da dimensão de dominação.

B) o poder é a probabilidade de alguém determinar o comportamento do outro.

C) a dominação implica, em alguma medida, o consentimento da parte do dominado para a ordem dada pelo dominante.

D) os fundamentos dos poderes econômico, ideológico e político são, respectivamente, a riqueza, o saber e a força.
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QUESTÃO  58

Dentro da ótica dos movimentos sociais, é correto afirmar acerca de O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) que:

A) o MST tem como um dos principais obstáculos à sua atuação mais ampla a falta de organização interna e de articulação
para as ações coletivas.

B) o MST é o produto de um conjunto de fatores  sociais e políticos que teve como contexto fundamental o período final da
ditadura militar e o início do processo de democratização.

C) o MST, que teve início na década de 1980, mais ativo na região Sul do país, é homogêneo e procura garantir o direito
constitucional à propriedade.

D) o MST é constituído exclusivamente por grupos sociais expropriados, buscando materializar suas demandas políticas
e sociais através de reivindicações e de manifestações públicas.

QUESTÃO  59

A respeito das formulações de Karl Marx sobre ciência e tecnologia, marque a alternativa correta.

A) Na relação existente entre trabalho vivo e trabalho morto, a ciência e a tecnologia contribuem para o crescimento do
primeiro em relação ao segundo, de forma que sejam superadas as contradições de classe no processo de desenvolvimento
do capitalismo.

B) A ciência e a tecnologia são os elementos que determinam o desenvolvimento do modo de produção capitalista,
independentemente das relações de classe, contribuindo para o enfraquecimento dos antagonismos de classe na
medida em que são difundidas em toda a estrutura social.

C) A tecnologia, ciência aplicada ao processo produtivo, contribui para aumentar o tempo livre do trabalho vivo,  possibilitando
a superação do trabalho estranhado no modo de produção capitalista.

D) A ciência e a tecnologia, no conjunto das forças produtivas, são elementos que impulsionam o desenvolvimento do modo
de produção capitalista no âmbito da luta de classes, contribuindo para o fortalecimento do antagonismo de classe
existente neste modo de produção.

QUESTÃO  60

Sobre a concepção de fato social para Émile Durkheim, marque a alternativa correta.

A) O fato social é um tipo ideal que o sociólogo constrói, sem possibilidade de descobrir leis e tendências gerais.

B) Os fenômenos sociais decorrem das escolhas racionais que os indivíduos fazem, motivados estes por tradições, estados
afetivos ou objetivos e valores desejados.

C) O método sociológico não deve se fundamentar na observação empírica, pois esta se restringe às ciências naturais.

D) O sociólogo deve olhar para os fenômenos sociais como coisas, controlando suas prenoções e se pautando pela
objetividade comum a outros ramos da ciência.
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