
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO VESTIBULAR DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
1. Este Caderno contém 40 questões objetivas e 5 questões discursivas. Caso apresente 

defeito de impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro Caderno. 
 

2. Cada questão objetiva deste Caderno possui 05 (cinco) alternativas, de múltipla 
escolha, de a a e, e o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como 
resposta. 

 
3. Verifique se as informações do Cartão de Respostas estão corretas e se correspondem 

ao Caderno II.  
 
4. O Cartão de Respostas do Caderno II apresenta uma coluna para cada questão e o 

candidato deverá pintar completamente o círculo correspondente à alternativa 
escolhida. 

 
5. No Cartão de Respostas da prova de Interpretação de Texto, utilize o espaço destinado 

à versão definitiva, para redigir as respostas das questões discursivas, usando para 
cada questão, no máximo, 10 (dez) linhas, de forma legível e sem rasuras, utilizando 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
6. Receberão nota igual a zero na Prova de Interpretação de Texto: 

a. respostas desenvolvidas fora do Cartão de Respostas; 
b. respostas que não apresentarem nenhuma relação com o que foi proposto ou 

configurarem fuga total à temática; 
c. respostas em forma de versos ou em bloco único (tipo redação); 
d. respostas não articuladas verbalmente (apenas com números, desenhos, 

palavras soltas etc.); 
e. respostas redigidas a lápis. 

 
7. A Banca de correção das provas de Interpretação de Texto analisará se as questões 

desenvolvidas pelo candidato atendem às proposições solicitadas, observando a 
coerência, clareza das idéias, o nível de argumentação, senso crítico e criatividade.  

 
8. Nas questões discursivas, o candidato deverá demonstrar capacidade de expressão, 

domínio do léxico e da estrutura da língua (adequação vocabular, ortografia, 
morfologia, sintaxe e pontuação). 

 
9. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento dos Cartões de Respostas.  
 
10. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas.  

 
11. O candidato só poderá levar este Caderno depois de transcorridas 3h30 do início das 

provas.  
 
12. Ao término das provas, entregue ao fiscal os Cartões de Respostas e este Caderno. 
 

Boa Prova! 

CRONOGRAMA 
 

A partir de 17/06//2008 
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas do Caderno II, na 
internet – no site www.unemat.br/concursos e nos quadros de aviso da 
UNEMAT.  

48 horas após a divulgação Recebimento de recursos contra os gabaritos preliminares das provas 
objetivas dos Cadernos I e II nos postos de Inscrições da UNEMAT e na 
COVEST. 

A partir de 20/06/2008 Publicação do gabarito oficial. 
A partir de 27/06/2008 
 

Divulgação do desempenho do candidato. 

48 horas após a divulgação Prazo para recurso contra desempenho do candidato. 
A partir de 15/07/2008 Divulgação do resultado do Concurso Vestibular 2008, no site 

www.unemat.br/concursos e nos quadros de Aviso da UNEMAT. 

http://www.unemat.br/concursos
http://www.unemat.br/concursos


QUÍMICA  
QUESTÃO 01 
Muitos dos óxidos de elementos não metálicos, como os 
de nitrogênio e enxofre, são produzidos como 
subprodutos na queima de combustíveis fósseis, como 
por exemplo, a gasolina. Os óxidos de enxofre podem 
reagir com a água presente na atmosfera e ocasionar o 
fenômeno conhecido como chuva ácida, que corrói 
estruturas metálicas e monumentos de mármore, além de 
ser prejudicial à saúde. As reações de formação dos 
ácidos a partir dos óxidos de enxofre podem ser assim 
representadas: 

 
SO2(g) + H2O(aq) à ácido I (aq) 
SO3(g) + H2O(aq) à ácido II (aq) 

 
Assinale a alternativa incorreta. 

a. O ácido I é o ácido sulfuroso. 
b. As reações que formam os ácidos são reações de 

óxido-redução. 
c. A fórmula química do ácido II é H2SO4. 
d. O nox do enxofre do anidrido sulfúrico é + 6 
e. SO2 e SO3 são óxidos ácidos. 

 
QUESTÃO 02 
Considere o seguinte experimento. 
Em dois béqueres foram colocadas duas substâncias 
identificadas como A e B; pesou-se o conjunto 
(béquer A + béquer B). Em seguida, misturou-se o 
conteúdo de A e B. Pesando novamente o conjunto 
(béquer A + béquer B), observou-se que não houve 
variação da massa, comprovando a Lei de Lavosier. 
A e B podem corresponder às substâncias abaixo, 
com exceção de. 

a. HCl e AgNO3 
b. NaOH e H2O 
c. H2SO4 e NaOH 
d. HCl e Na2CO3 
e. FeS e HCl 

 
QUESTÃO 03 
Sabendo-se que o carbono tem massa atômica C=12 
e o oxigênio O=16, é correto afirmar que 88 g de 
dióxido de carbono: 

a. corresponde a 1 mol de CO2 
b. possui  6,02 x 1023 moléculas de CO2  
c. corresponde a 1 molécula-grama de CO2 
d. possui 24 g de carbono 
e. é o peso de 1 átomo-grama de CO2 

 
QUESTÃO 04 
A água, substância mais abundante na crosta 
terrestre, é, à primeira vista, sem cheiro, gosto ou 
cor. Os estudos das suas propriedades físicas, 
químicas e biológicas mostram-na como uma 
substância muito especial.  
Analise as afirmações abaixo. 

 
I. O gelo flutua na água líquida porque no gelo, as 

moléculas de H2O formam um arranjo 
tetraédrico, se expandem e passam a ter menor 
densidade que a forma líquida. 

II. A alta polaridade da água faz com que ela seja 
um ótimo solvente para outras substâncias 
polares. 

III. A gasolina não se dissolve na água devido ao 
fato de ela ser polar e a água ser apolar. 

IV. A solubilidade de substâncias iônicas na água 
deve-se ao processo de solvatação. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a. Apenas  I, II e III estão corretas. 
b. Apenas  I e III estão corretas. 
c. Apenas  I, II e IV estão corretas. 
d. Apenas  II, III e IV estão corretas. 
e. Apenas  II e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 05 
As misturas, tanto homogêneas quanto 
heterogêneas, podem ter suas substâncias 
constituintes separadas através de diversos 
processos, conforme suas características físicas ou 
químicas. 
Das afirmativas abaixo sobre separação de 
misturas, é incorreto afirmar que: 

a. para separar materiais sólidos de líquidos, 
como o pó de café da água, pode-se usar a 
filtração 

b. para separar o álcool do vinho, pode-se 
usar a destilação 

c. os componentes da tinta de uma caneta 
esferográfica podem ser separados por 
tamização 

d. o sal pode ser extraído da água do mar 
através do processo de evaporação 

e. a separação de uma mistura de raspas de 
madeira e areia pode ser feita através de 
flotação. 

 
QUESTÃO 06 
Considere a distribuição eletrônica dos seguintes 
elementos. 

I- 1s2 2s2 2p5 
II- 1s2 2s2 2p6 3s2 
III- 1s2 2s2 2p3 
IV- 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 
V- 1s2 2s2 2p6 

Assinale a alternativa correta. 
a. O elemento I é o que possui maior 

eletronegatividade. 
b. O elemento II é um halogênio. 
 



c.  O elemento III tem a camada de valência 
completa. 

d. O subnível mais energético do elemento IV é 
o 4s2 . 

e. O elemento V é capaz de realizar ligação 
iônica com o elemento II 

 
QUESTÃO 07 
O etanol, também conhecido como álcool etílico, é 
encontrado em supermercados como produto de 
limpeza e nos postos brasileiros como combustível, 
e também está presente em diversas bebidas 
alcoólicas.  
Sobre o etanol, é correto afirmar. 

a. O nome do álcool provém do alceno 
correspondente à cadeia principal, trocando-
se a letra “o” por “ol”. 

b. O etanol é um exemplo de álcool secundário, 
pois o grupo –OH está ligado a um carbono 
secundário.  

c. A equação que representa a combustão 
completa do etanol é CH3-CH2-OH + 2O2à 
2 CO2 + 5 H2O. 

d. Uma das formas de se obter álcool anidro, 
que é adicionado à gasolina, é adicionar 
óxido de cálcio ao etanol 96º GL, 
produzindo hidróxido de cálcio insolúvel no 
álcool, que é separado por filtração. 

e. O etanol pertence à função orgânica álcool e 
tem fórmula geral R-OH em que R- 
representa um grupo carboxila. 

 
QUESTÃO 08 
O trinitrotolueno – TNT, é um sólido cristalino 
amarelo, desenvolvido no início do século XX, 
principalmente em função da Primeira Guerra 
Mundial. O conteúdo de oxigênio em sua molécula 
é tão grande, que para sofrer combustão, não 
necessita de oxigênio do ar, o que faz dele um 
poderoso explosivo. A reação de síntese do TNT 
está demonstrada abaixo: 

 

NO2

CH3

NO2

NO2

H

CH3

H

H

HO    NO2

HO    NO2

HO    NO2

+

  
tolueno                                     TNT 

 
Com base nessas informações, assinale a 
alternativa incorreta. 

a. O grupo metil do tolueno é orto-para 
dirigente 

b. A fórmula química do TNT é C7H7(NO)3 

c. A molécula de TNT possui ligações do 
tipo π 

d. O TNT é formado a partir do tolueno, 
através de uma reação de substituição. 

e. O TNT também é chamado de 1-metil-
2,4,6-trinitro-fenol. 

 
QUESTÃO 09 
O éter dietílico é uma substância conhecida como 
éter comum. Tem propriedades anestésicas e foi 
usado em procedimentos médicos, por muitos 
anos. É também um dos componentes da droga 
ilegal e tóxica chamada lança-perfume. 
A fórmula estrutural e outra possível 
nomenclatura do éter dietílico, recomendada pela 
IUPAC estão descritos corretamente em: 
 

a. H3C – CH2 – O – CH2 – CH3  
etóxi-etano 

 
 
b.  
 
  
 
 
 
c.  
 
 
 

 
d.  
 
 
 
 
e.  

 
 
 

QUESTÃO 10 
QUESTÃO 10 
As trocas gasosas no organismo humano são 
realizadas através do sangue, onde há um equilíbrio 
de troca entre os gases O2 e CO2. O gás carbônico tem 
sua concentração variável, conforme o estado de 
equilíbrio, representado na equação: 

                         1                     3 
CO2(g)+H2O(l) H2CO3(l) HCO3

-
(l)+ H2O(l) 

                                        2                    4 
 

Considerando que o deslocamento de equilíbrio é um 
processo dinâmico, explicado pelo chamado princípio 
de Le Chatelier, assinale a alternativa correta. 

H3C C
O CH2 CH3

O

etanoato de etila 

H3C CH2 C CH2 CH3

O

 
pentan-3-ona 

H3C CH2 CH CH2 CH3

OH  
pentan-3-ol 

H3C CH2 N CH2 CH3

CH3

 
dietil-metil-amina 

+ H2O 



 
a. Aumentando-se a concentração de CO2, o 

equilíbrio se desloca no sentido 2 de 
consumo dessa substância. 

b. As concentrações dos reagentes não se 
alteram, pois as reações diretas e inversas 
estão se processando com velocidades 
diferentes. 

c. Se adicionar um catalisador na reação 1, o 
equilíbrio será atingido mais rapidamente e 
haverá deslocamento do equilíbrio no 
sentido 3 da formação das substâncias 
HCO3

- 
(l) e H2O (l). 

d. A adição de um catalisador na reação de 
CO2(g) com H2O(l) desloca o equilíbrio nos 
sentidos 1 e 3 porque ele atua baixando a 
energia de ativação. 

e. Quando um equilíbrio é alterado por um 
fator externo, ocorre um deslocamento no 
sentido que anula a alteração. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
QUESTÃO 11 
 Este ano a mídia tem tratado, através de várias 
matérias, das motivações e das decorrências da 
chegada da família real portuguesa ao Brasil, que 
completa duzentos anos. 
Em relação a este importante acontecimento 
histórico, assinale a alternativa incorreta.  

a. A transferência da sede da monarquia 
portuguesa para o Brasil mudou de modo 
significativo a fisionomia do Rio de 
Janeiro, com o incremento de sua vida 
cultural. 

b. Entre outras importantes medidas de 
caráter econômico, D. João VI revogou os 
decretos que proibiam a produção de 
manufaturas no Brasil.  

c. Com a abertura dos portos, a França foi 
beneficiada, pois os seus produtos 
manufaturados ficaram isentos de taxas de 
importação. 

d. Se a abertura dos portos favoreceu aos 
exportadores de açúcar e algodão, 
prejudicou os interesses de comerciantes 
instalados no Rio de Janeiro. 

e. Com a vinda da família real portuguesa, 
além de artesãos qualificados, deslocaram-
se para o Brasil, cientistas e viajantes 
estrangeiros. 

 
QUESTÃO 12 
Durante mais de três séculos, o trabalho escravo 
foi utilizado em diferentes atividades no Brasil. A 
partir de meados do século XIX, esta forma de 
exploração vai dar, cada vez mais, sinais de 
esgotamento.  
Sobre as razões que explicam a crise do 
escravismo no Brasil, assinale a alternativa 
incorreta.   

a. A utilização, cada vez mais intensiva, da 
mão de obra indígena, em substituição ao 
escravo africano. 

b. O aumento do preço do escravo em 
virtude da proibição do tráfico 
internacional, em 1850, e conseqüente 
redução gradativa de braços para a 
lavoura. 

c. A pressão crescente da Inglaterra, com 
base no Bill Aberdeen. 

d. O crescimento da campanha abolicionista 
a partir de 1880, manifestada através de 
associações, jornais e do avanço, cada vez 
maior, da propaganda.  



e. A introdução gradativa de trabalhadores livres 
nas lavouras cafeeiras, como alternativa ao 
trabalho escravo.  

 
QUESTÃO 13 
Em diferentes momentos históricos do Brasil, 
manifestações religiosas de natureza messiânica 
ou milenarista e suas lideranças estiveram 
presentes em nossa sociedade. 
Sobre este tema assinale a alternativa incorreta. 

a. A guerra do Contestado ocorrida na região 
sul do país, além dos aspectos religiosos, 
envolveu problemas relacionados à posse 
da terra.  

b. Padre Cícero, enquanto líder religioso, 
atuou de modo vigoroso nas disputas 
políticas em sua região.  

c. O líder religioso conhecido como Antonio 
Conselheiro evitou o conflito com o 
governo republicano, através do acordo 
estabelecido em 1898, com as lideranças 
políticas baianas. 

d. Entre os argumentos utilizados para 
destruir Canudos estava o que acusava os 
conselheiristas de desejarem o retorno da 
Monarquia. 

e. A incompreensão, o preconceito e a 
incapacidade do diálogo foram fatores 
responsáveis pelos trágicos desfechos de 
Canudos e Contestado. 

 
QUESTÃO 14 
Acerca das atividades econômicas desenvolvidas no 
Brasil durante o período colonial, assinale a 
alternativa correta.  

a. A atividade açucareira estava restrita à 
região nordeste da Colônia. 

b. A descoberta de ouro na região das Minas 
Gerais dinamizou o mercado com sua 
demanda por produtos manufaturados. 

c. O tabaco, produzido principalmente na 
região sul da colônia, era utilizado na troca 
por escravos africanos. 

d. Apesar das restrições régias, a colônia 
exportou produtos manufaturados para a 
Europa. 

e. A pecuária tornou-se, já nos séculos XVI e 
XVII, a atividade econômica mais rentável 
na colônia. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
Na segunda metade do século XX, o discurso que 
reforçava a idéia do estado de Mato Grosso como 
uma unidade federativa, em que predominava a 
existência de espaços vazios ganhou força e 
visibilidade. 
Entre as alternativas abaixo, assinale a correta.  

a. O resultado mais perceptível foi a 
implementação de um programa piloto de 
reforma agrária impedindo formações de 
grandes propriedades. 

b. Os investimentos no campo, para a sua 
colonização, eram exclusivamente 
oriundos do governo federal. 

c. A abundância dos espaços inabitados foi o 
principal fator pela ausência de conflitos 
entre os habitantes naturais e os “colonos”. 

d. Neste período o estado de Mato Grosso foi 
entrecortado por estradas de rodagem, 
segundo a visão de integração dos 
governos militares.  

e. O movimento colonizador do período foi 
responsável pela formação de núcleos 
urbanos apenas na região sudoeste de 
Mato Grosso. 

 
QUESTÃO 16 
Em 1948, a ONU (Organizações das Nações 
Unidas) criou o Estado de Israel dando início a 
um interminável conflito entre árabes e judeus, na 
região conhecida como Oriente Médio.  
A este respeito, assinale a alternativa correta. 

a. Os Estados Unidos, sobretudo no governo 
de George W. Bush, retirou o apoio ao 
Estado de Israel para se aproximar dos 
países árabes, grandes produtores de 
petróleo. 

b. A Guerra dos Seis Dias (1967), travada 
entre árabes e judeus, foi vencida por Israel 
que anexou, até 1982, a Península do Sinai, 
pertencente ao Egito. 

c. Durante a Guerra Fria (1947-1989), o 
Estado de Israel recebeu apoio significativo 
da União Soviética. 

d. A primeira organização político-militar dos 
palestinos criada para lutar contra o Estado 
de Israel foi Al Qaeda, cujo líder foi o já 
falecido Yasser Arafat. 

e. Em 1988, o Conselho Nacional Palestino 
proclamou o Estado Independente da 
Palestina e, ao mesmo tempo, não 
reconheceu a existência do Estado de Israel 
e nem abandonou a luta terrorista. 

 
 



QUESTÃO 17 
Em 1917, ocorreu na Rússia uma revolução que 
propunha uma nova ordem econômica e social, o 
socialismo, para substituir o capitalismo. 
A respeito das mudanças econômicas propostas 
pelos revolucionários, assinale a alternativa 
incorreta. 

a. Realizou-se uma reforma agrária em que as 
terras dos nobres e da burguesia foram 
distribuídas aos camponeses. 

b. Promoveu-se uma estatização dos bancos, 
fábricas e empresas estrangeiras. 

c. A partir de 1928 foram criados os chamados 
Planos Qüinqüenais, que fixavam metas e 
meios para atingir determinados graus de 
crescimento econômico nas mais diversas 
áreas.  

d. Durante o governo de Joseph Stalin (1924-
1953) realizou-se a coletivização das terras 
com a criação das cooperativas e fazendas 
coletivas. 

e. Durante os primeiros anos da revolução – 
1918 a 1921 - a produção industrial e 
agrícola cresceu de forma exponencial, o que 
favoreceu muito a melhoria da qualidade de 
vida da população mais pobre do país. 

 
QUESTÃO 18 
Após a II Guerra Mundial, o crescimento 
econômico da década de 1960 refletiu-se no modo 
de vida dos jovens dos países ricos provocando uma 
verdadeira revolução cultural. 
Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. 

a. O movimento hippie pregava paz e amor 
universal, defendia a liberação do corpo 
(amor livre) e o uso de drogas. 

b. Sobretudo nos anos de 1960, O rock and roll 
tornou-se o símbolo da rebeldia dos jovens, 
que usavam calças e jaquetas jeans e cabelos 
longos. 

c. A corrida armamentista, as guerras, o 
consumismo e o racismo eram motivos de 
contestação dos jovens desse período. 

d.  Nos Estados Unidos, nos anos de 1960, os 
negros se organizaram para lutar contra toda 
repressão racial. 

e. A condição feminina durante o período 
pouco modificou, devido ao 
conservadorismo das famílias americanas 
que eram profundamente religiosas. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
Leia atentamente o texto abaixo. 

“O homem que segue o curso da natureza é aquele 
que se orienta pela razão nos seus apetites e 
desprezos. Ora, a razão inspira, em primeiro 
lugar, ao homem, o amor e a veneração pela 
majestade divina, a cuja bondade devemos o ser e 
a possibilidade de atingir a felicidade. E, em 
segundo lugar, ensina-nos e incita-nos a viver 
alegremente e sem tristezas, levando-nos a 
auxiliar e a desenvolver nos outros o respeito pela 
natureza, que nos leva obter tal felicidade” 
(MORE, Thomas. A utopia. São Paulo: Martin 
Claret, 2005. pp. 76). 
 
A obra A Utopia de Thomas More, publicada no 
ano de 1516, é considerada uma das referências 
do pensamento renascentista. O trecho acima 
refere-se a uma das características deste 
movimento artístico e cultural.  
Assinale a alternativa correta. 

a. O Renascimento valorizava a cultura gótica, 
por considerá-la genuinamente européia. 

b. A literatura renascentista se caracterizava 
pela busca e valorização da fé, pois se 
acreditava que nela estava a salvação da 
humanidade. 

c. O pensamento renascentista surgiu na 
Europa a partir da divulgação das obras do 
filósofo escolástico São Tomás de Aquino. 

d. Os pensadores e escritores do Renascimento 
eram conhecidos como idealistas em 
contraposição ao racionalismo, que 
predominava no período medieval.  

e. O Renascimento colocava o homem como o 
centro do universo, valorizando a razão e a 
natureza, o que acarretou uma mudança de 
valores em relação à vida. 

 
QUESTÃO 20 
A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, na 
segunda metade do século XVIII, provocou 
inúmeras mudanças, não somente na forma de 
produzir mercadorias como também nas relações 
de trabalho. Milhares de trabalhadores foram 
submetidos a até 16 horas de trabalho por dia, 
baixos salários e péssimas condições de vida. Para 
contrapor a esta situação, eles resistiram de todas 
as formas e um destes “movimentos” ficou 
conhecido como “ludismo”.  
Assinale a alternativa correta, que define este 
movimento. 

a. Era uma organização clandestina que tinha 
como objetivo assassinar patrões e altos 
funcionários do governo. 



b. Era um sindicato que tinha como proposta 
conscientizar a burguesia e o governo 
sobre a miséria da classe operária. 

c. Era um grupo formado, em sua maioria, 
por artesãos que quebravam as máquinas 
porque acreditavam que elas os estavam 
substituindo. 

d. Era uma associação que visava formar e 
educar os futuros trabalhadores, tornando-
os mais competitivos no mercado de 
trabalho. 

e. Era um partido operário que defendia a 
supressão do capitalismo, substituindo-o 
por uma sociedade igualitária. 

 
 

LITERATURA 
 

QUESTÃO 21 
Em relação ao Romantismo brasileiro, todas as 
questões estão verdadeiras, exceto. 

a. Caracteriza o romance como forma de 
entretenimento e moralização. 

b. Os romances narram histórias complexas, 
acessíveis ao gosto popular. 

c. Os romances conferiram marcas específicas e 
nacionais. 

d. Elege o indianismo como a mitologia 
representativa da jovem nação brasileira. 

e. Enfatiza a linguagem oral, instaurando uma 
língua literária brasileira. 

 
QUESTÃO 22 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao 
romance Iracema. 

a. É um romance do período de formação do 
Ceará baseado no nativo brasileiro, 
experimentando o contato com o branco. 

b. A natureza pátria é exaltada e nela vive 
Iracema com sua cultura, fala e modo de agir 
europeizados. 

c. Busca um espírito nacionalista a exigir a cor 
local. 

d. Os protagonistas possuem dimensões heróicas, 
pois estão acima das fragilidades humanas. 

e. O espaço romântico é ambientalizado por 
paisagens exóticas. 

 
QUESTÃO 23 
Uma constante na obra Inocência, do Visconde de 
Taunay é. 

a. O questionamento da sociedade urbana. 
b. O pessimismo lírico da grandeza do Brasil. 
c. A busca do sentido de nacionalidade a partir 

do interior brasileiro. 
d. A idealização do caráter das personagens. 
e. A crítica à linguagem regional. 

 

QUESTÃO 24 
Em relação ao romance Realista machadiano Quincas 
Borba, pode-se afirmar. 

a. É um romance que se volta à análise descritiva 
e objetiva das personagens. 

b. O comportamento das personagens serve de 
crítica à sociedade. 

c. O nome próprio no título revela preocupação 
com o coletivo. 

d. O romance analisa a sociedade através da 
personagem capitalista Quincas Borba, que 
enlouquece e mendiga. 

e. O romance enfatiza a natureza animal do 
homem levado pelos instintos, a partir da 
camada marginalizada. 

 
QUESTÃO 25 
Analise os itens abaixo sobre o romance Quincas 
Borba. 

I. É narrado em primeira pessoa. 
II. É uma análise da desagregação 

psicológica das personagens. 
III. Rubião, rara personagem Machadiana 

honesta e decente, morre acreditando 
ser Napoleão. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Todas as alternativas estão corretas. 
b. Apenas a I é correta. 
c. Apenas a II é correta. 
d. Apenas a III é correta. 
e. Apenas II e III são incorretas. 

 
QUESTÃO 26 
Contos Novos reúne narrativas de maturidade artística 
de Mário de Andrade, marcadas pela maior elaboração 
compositiva. Nesse sentido, é incorreto afirmar. 

a. A profundidade psicológica surge como 
aspecto de novidade. 

b. Opta pela quebra dos tabus de vocábulos e 
sintaxe e termos considerados baixos pela 
convenção. 

c. Desvincula-se totalmente da Semana de 22. 
d. Seu contexto histórico-cultural passa-se em 

São Paulo. 
e. Seu gênero acolhe as principais correntes 

ficcionistas das décadas de 30 e 40. 
 

QUESTÃO 27 
Assinale a afirmativa incorreta. 

a. O romance de Machado de Assis analisa a 
sociedade através de personagens capitalistas, ou 
seja, pertencentes à classe dominante. Quincas 
Borba ascende socialmente quando recebe uma 
herança. 

b. As características do Realismo/Naturalismo 
estão intimamente ligadas ao momento histórico 
em que se insere esse movimento literário, 
refletindo, dessa forma, a postura do 
Positivismo, do Socialismo e do Evolucionismo, 
com todas as suas variantes. 



c. O movimento modernista pretendia colocar a 
cultura brasileira a par das correntes barrocas 
do pensamento europeu, ao mesmo tempo em 
que pregava a tomada de consciência da arte 
como manifestação da elite social. 

d. O nacionalismo do primeiro momento 
modernista brasileiro manifestava uma volta às 
origens e a procura de uma língua brasileira 
expressa, principalmente, pelos manifestos 
Pau-Brasil e Antropofágico, de Oswald de 
Andrade. 

e. Além de um movimento artístico, a Semana de 
Arte Moderna deve ser vista como um 
movimento político e social criador de um 
estado de espírito nacional que se pretendia 
“novo”. 

 
QUESTÃO 28 
Numere a COLUNA B de acordo com a COLUNA A, 
considerando os respectivos fragmentos citados. 

COLUNA A 
(1) Iracema 
(2) Inocência 
(3) Quincas Borba 
(4) Contos Novos 
(5) Livro sobre nada 

 
COLUNA B  
(   ) “Nota: Um tempo antes de conhecer Picasso, 

eu tinha visto na aldeia boliviana de 
Chiquitos, perto de Corumbá, uma pintura 
meio primitiva de Rômulo Quiroga. Era um 
artista iluminado e um ser obscuro” (p. 74).  

(   ) “Bem formado era o coração daquele moço, 
sua alma elevada e incapaz de pensamentos 
menos dignos; entretanto, no íntimo do seu 
caráter se haviam insensivelmente enraizado 
certos hábitos de orgulho, repassado de tal ou 
qual charlatanismo, oriundo não só da 
flagrante insuficiência científica, como da 
roda em que sempre vivera” (p. 45). 

(   ) “Decidiu ir a pé pra casa, foi a pé, ao longe, 
fazendo um esforço penoso para achar 
interesse no dia. Estava era com fome, 
comendo aquilo passava. Tudo deserto, era 
por ser feriado, Primeiro de Maio” (p. 39). 

(   ) “Era o tempo em que o doce aracati chega do 
mar, e derrama a deliciosa frescura pelo árido 
sertão. A planta respira; um suave arrepio 
erriça a verde coma da floresta” (p. 23). 

(   ) “Herdeiro já era muito; mas universal... Esta 
palavra inchava as bochechas à herança. 
Herdeiro de tudo, nem uma colherinha menos. 
E quanto seria tudo? ia ele pensando” (p. 33). 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta.  

 
a. 3 4 5 2 1 
b. 4 5 3 1 2 

c. 5 4 3 2 1 
d. 5 2 4 1 3 
e. 4 3 5 1 2 

 
 
QUESTÃO 29 
Sobre a linguagem poética de Manoel de Barros, pode-
se afirmar. 
I. A tensão ocorre pelo embate entre o real 

existente e a imagem construída. 
II. A palavra poética contenta-se com o signo 

representativo. 
III. A escrita tranqüila estabelece o limite e 

anuncia a possibilidade pela afirmação. 
IV. A escrita estabelece uma correspondência 

com o cotidiano 
  
Assinale a alternativa correta. 

a. Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
b. Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
c. Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 
d. Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
e. Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 30 
Leia o poema abaixo, de Manoel de Barros. 

 
“Vi um prego do Século XIII, enterrado até o meio 
numa parede de 3x4, branca, na XXIII Bienal de 
Artes Plásticas de São Paulo, em 1994. 
Meditei um pouco sobre o prego. 
O que restou por decidir foi: se o objeto 
enferrujado 
seria mesmo do Século XIII ou XII? 
Era um prego sozinho e indiscutível. 
Podia ser um anúncio de solidão. 
Prego é uma coisa indiscutível” (p. 59). 

 
A linguagem utilizada pelo poeta pode ser compreendida 
como: 

a. Exemplo da forma fixa de construção poética e 
uso precioso dos termos da língua. 

b. Oscilação entre as formas tradicionais e 
inovadoras da língua, semelhante à poética 
romântica. 

c. Tendência contemporânea que recai na 
formalidade dos versos simétricos e regulares. 

d. Momento de fixação do “eu” poético que fica 
preso ao passado histórico. 

e. Exemplo de uma nova forma de organização que 
se abre para as muitas leituras do mundo das 
formas poéticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto I 
“O torpedo que rendeu um emprego a Carlota veio do 
outro lado da cidade, no Jardim Botânico, onde fica a 
sede de 0800, um programa do projeto Rede Jovem 
que divulga vagas de emprego e oportunidades 
gratuitas de lazer, cultura e esportes para jovens de 
cinco comunidades carentes do Rio de Janeiro, de São 
Paulo e do Espírito Santo. A proposta é combinar 
informação e novas tecnologias para promover 
inclusão social. A idéia é nova – o programa está em 
operação desde janeiro de 2007 – , mas poderosa”. 
(Época Negócios, maio/2008) 

 
Com base no texto I, responda as questões 31 a 33. 
 
QUESTÃO 31 
Em relação ao texto, pode-se dizer. 

a. Os jovens assistidos pelo programa são oriundos 
da periferia das principais capitais brasileiras. 

b. O programa 0800, do projeto Rede Jovem, 
beneficia jovens economicamente favorecidos de 
três estados brasileiros, garantindo, assim, a 
inclusão social. 

c. A inclusão social reside no fato de doar 
aparelhos celulares aos jovens carentes. 

d. O projeto Rede Jovem envia informações de 
emprego e entretenimento para jovens da região 
Centro Oeste do país.  

e. A tecnologia do celular é a forma que o 
programa 0800 encontrou para informar jovens 
carentes de três estados brasileiros sobre 
emprego, esporte, cultura e lazer. 

 
QUESTÃO 32 
Em relação à classe de palavras, assinale a alternativa 
correta. 

a. O vocábulo “torpedo”, no texto, pode ser 
identificado como adjetivo. 

b. Na expressão “um emprego” a palavra “um” é 
artigo definido. 

c. “Carlota”, “Jardim Botânico” e “Espírito Santo” 
são substantivos que designam especificamente 
um determinado elemento. 

d. A expressão verbal “rendeu” marca a flexão em 
pretérito mais que perfeito. 

e. O vocábulo “onde” está empregado como 
pronome interrogativo. 

 
QUESTÃO 33 
O vocábulo “jovem” é caracterizado pela gramática 
como um substantivo comum de dois gêneros. Assinale a 
alternativa em que todas as palavras obedecem ao 
mesmo critério de flexão. 

a. Pessoa – dentista 
b. Jacaré - criança 
c. Pessoa – criatura 
d. Jornalista – estudante 
e. Artista – cônjuge  

QUESTÃO 34 
Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas do 
texto abaixo. 

 
A tecnologia pode causar arrepios em quem pensa nos 
seus impactos ambientais, ____ pode ser uma ferramenta 
para a sustentabilidade. Mostra _____ que _____ pode 
dar voz ____ pessoas. 
 

a. além ainda tecnologia as 
b. até igualmente a ferramenta para 
c. porém então a sustentabilidade para 
d. no 

entanto 
por isso lhe para 

e. mas também ela às 
 
QUESTÃO 35 
Em relação a funções de linguagem, relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 

(  ) Quando nasci, um anjo torto. 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. 
(Carlos Drummond de Andrade) 
 

(  ) O Datasul, empresa brasileira de software, 
lançou seu primeiro sistema de gestão 
empresarial totalmente fornecido via 
internet. Batizado de By You, o programa 
ficará hospedado nos servidores da Datasul 
e disponível para os clientes por meio de 
qualquer navegador na internet. 
(Exame, maio/2008). 

(  )  Cris – Oi, tudo bem? 
 Kaco – Tudo. E você?   
Cris – Beleza, você está me ouvindo? 
 Kaco – Sim. 
 Cris – Pois é... 

(  ) Tecnologia é um conjunto de 
conhecimentos, especialmente princípios 
científicos, que se aplicam a um 
determinado ramo da atividade. (Aurélio) 

1. Função referencial 
2. Função fática 
3. Função emotiva 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta. 

a. 3 2 2 1 
b. 3 1 2 1 
c. 1 1 3 2 
d. 2 1 3 3 
e. 3 2 1 2 

 
 
QUESTÃO 36 
Assinale a alternativa em que a concordância nominal 
está correta. 

a. Segundo levantamento da consultoria do 
BCG, a maioria ainda não está quites com os 
financiamentos.  



b. As fechaduras atuais não lembram em quase 
nada os primeiros modelos de metal 
confeccionadas por ferreiros ingleses no 
século IX.   

c. Mas, por mais dinheiro que tenha, um 
americano não é daquele que vai comprar 
mais um carro ou mais um telefone celular 
apenas para satisfazer à indústria.    

d. No Brasil, onde apenas 38% das classes D e 
E possuem celular, é desnecessária o esforço 
para que todos tenham acesso à tecnologia.   

e. É a fase de extraordinária transição do 
capitalismo mundial impulsionada pelo 
fenômeno da migração de consumo dos 
mercados ricos e maduros para os 
promissores e desiguais. 

 
QUESTÃO 37 
Assinale a alternativa em que todos os substantivos são 
formados por processo de derivação. 

a. Corporação, desenvolvimento, utilitarismo, 
consultoria. 

b. Passatempo, fortemente, miudezas. lojinhas. 
c.  Multinacional, girassol, impedir, agradável. 
d. Chave-padrão, corporação, eletroeletrônico. pré-

pago. 
e. Percorrer, capitalismo, representam, câmeras-

digitais. 
 

Texto II 
Não é possível acreditar que, isoladamente, o uso de 
cartões vá tornar a gestão pública um modelo de 
eficiência. Para isso, é necessário reduzir a burocracia, 
exigir padrões de desempenho dos servidores, investir 
em treinamento de pessoal e em equipamento. Os 
cartões, ao menos, tornam mais palatável a indigesta 
burocracia estatal. 
(Revista Veja, 05/12/2007, p. 210) 

 
Com base no texto II, responda as questões de 38 a 40 

 
 
QUESTÃO 38 
Acerca do texto acima é correto afirmar. 

a. Para alcançar a eficiência dos cartões basta 
investir em treinamento de pessoal e em 
equipamento.    

b. Os cartões de crédito burocratizaram 
exaustivamente a gestão pública. 

c. Reduzir a burocracia significa apenas treinar 
os servidores sobre o uso dos cartões.  

d. Os cartões de crédito, ao menos, 
desburocratizaram as relações entre o 
mercado e os servidores.   

e. Os vocábulos “palatável” e “indigesta” 
referem-se ao comportamento 
desempenhado pelos servidores.   

 
 

 
 

QUESTÃO 39 
No texto, a palavra “indigesta” tem um prefixo que 
expressa negação e a palavra “investir”, um que indica 
movimento para dentro. 
Das alternativas abaixo, assinale a opção em que há 
correspondência de sentido entre os prefixos. 

a. Incorrer – incapaz 
b. Incrustar – incômodo 
c. Importar – impuro 
d. Indecente – interno 
e. Ingerir – induzir 

 
QUESTÃO 40 
No enunciado “os cartões, ao menos, tornam mais 
palatável a indigesta burocracia estatal”, a concordância 
verbal ocorre de acordo com a regra geral, ou seja, “o 
verbo concorda em número e pessoa com o sujeito”. No 
entanto, alguns casos de concordância permitem que o 
verbo fique no plural ou no singular, e é o falante quem 
faz a opção de uso. 
Das alternativas a seguir, assinale a única que admite as 
duas  opções de uso. 

a. Há muitos cartões não aprovados. 
b. Os homens e a mulheres têm os mesmos direitos 

a cartões. 
c. Faz três anos que tenho meu cartão. 
d. O problema são as dívidas do cartão. 
e. É proibido o uso de cartão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INTERPRETAÇAO DE TEXTO 
 

Texto I 
 
Visto, logo existo.  
Saiba mais sobre a história da moda, que enfrentou um 
processo de democracia no séc. XIX, atingindo todas as 
classes sociais e ampliando o conceito aplicado até hoje. 
Mas o que é a moda? O historiador britânico James 
Laver costuma dizer que moda significa muito mais do 
que a roupa em si. Funciona como espelho das mudanças 
sociais e culturais vividas pela civilização. Acompanha, 
simboliza e retrata as transformações vividas pelo 
homem e pela sociedade ao longo dos séculos.  

1910 
A barra das saias é encurtada até a canela, facilitando 
a vida daquelas que trabalham fora de casa. A 
estilista francesa Coco Chanel irrompe no cenário, 
simplificando o vestuário feminino e impondo um 
novo estilo, composto por trajes duas-peças e 
vestidos de noite que, pela primeira vez podem ser 
vestidos sem a ajuda de alguém. 
2000 
A era de Gisele Bündchen é a da tecnologia. Três 
fibras sintéticas trazem as maiores inovações. Amni 
Biotech é o primeiro fio bacteriostático. Combate os 
odores da tanspiração. Anti-UV protege a pele de 
quem passa horas sob o sol. CoolMax tira o suor da 
pele interna da roupa e o transporta para fora. 
Fonte:Revista Superinteressante, Edição 192, Set. de 2003.  

 
Questão 01 
A partir do texto I, escreva um parágrafo evidenciando 
as mudanças sociais e culturais provocadas pela 
tecnologia a serviço da moda, entre as décadas de 1910 
a 2000. 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Texto II 
Em entrevista concedida por Sonia Corazza sobre 
beleza inteligente, o mesmo nome da comunidade que 
mantém na Internet há mais de 8 anos, a engenheira 
química e especialista em Cosmetologia fala sobre a 
nanociência, nanotecnologia e a interligação existente 
entre alimentação, beleza e espiritualidade. 

 Assim, afirma ela: ninguém é bonito se não for saudável, 
e isso significa equilíbrio no plano físico, mental e 
espiritual. A beleza de casca é passageira. O que há de 
mais vanguardista na Cosmetologia são as imensas 
possibilidades agora abertas pela nano ciência e a 
nanotecnologia. Não estamos falando de um ingrediente, 
mas sim de um mundo de possibilidades dentro de uma 
novíssima tecnologia. Nascemos com prazo de validade, 
mas sem etiqueta dizendo quando vence, portanto, seja 
plenamente feliz! 

(Fonte: http//www.belezainteligente.com.br).  
 
Leia o texto II e responda as questões 02 e 03. 
 

Questão 02 
De acordo com a entrevista da cosmetóloga, a tecnologia 
tem proporcionando grandes avanços no aperfeiçoamento 
estético do homem. Utilizando sua criatividade, produza 
um texto publicitário, enfatizando as contribuições da 
tecnologia para a beleza. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Questão 03 

De acordo com o texto II, Sonia Corazza associa o 
conceito de felicidade ao de beleza. Escreva um 
parágrafo argumentando sua opinião sobre a associação 
feita pela entrevistada. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

http://www.belezainteligente.com.br)


Texto III 
 
Índios, tecnologia e marketing (muito marketing) 
 
No último dia 20 de setembro, cerca de uma dezena de 
jornalistas brasileiros se reuniu no aeroporto de 
Manaus para embarcar num avião bimotor 
Bandeirante, fretado pela multinacional Intel. Após 
uma hora sobrevoando a floresta amazônica, o grupo 
chegou a Parintins, ilha rodeada pelo rio Amazonas. O 
objetivo do encontro era acompanhar o lançamento 
oficial do programa de inserção digital da Intel para 
países em desenvolvimento. O evento, que apresentou 
Parintins como a “cidade digital” mais remota do 
planeta, virou assunto até no noticiário internacional. 
O programa está longe de transformar Parintins em um 
exemplo de cidade digital. A Intel garantiu acesso à 
internet via banda larga apenas a duas escolas do 
município (de um total de 190 instaladas na cidade) 
um centro de saúde e um centro comunitário.  
Fonte: http//www.portalexame.abril.com.br).  

 
Com base no texto II, responda as questões 04 e 05. 

 
 

Questão 04 
A palavra “marketing” significa propaganda e 
publicidade. No título do texto III, ela aparece duas 
vezes, sendo uma delas entre parênteses: (muito 
marketing). Escreva um parágrafo explicitando que 
relações essa forma de emprego do termo tem com o 
texto. 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
Questão 05 
Considerando o grande número de povos indígenas na 
região amazônica, dê a sua opinião acerca dos ganhos 
e perdas que a ação da Intel pode representar para a 
região. 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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