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FÍSICA

QUESTÃO   01

As andorinhas saem do hemisfério norte no inverno e voam para o hemisfério sul em busca de áreas mais quentes.
Duas andorinhas A1 e A2 são capturadas no hemisfério norte a caminho do hemisfério sul. Em suas pernas são colocados
transmissores e, então, essas aves são soltas. Passados 40 dias, a andorinha A1 é capturada na África, a 12.000 Km da
posição original. Vinte dias após essa captura, a andorinha A2 chega à Austrália, tendo percorrido 18.000 Km a partir da
posição original.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que as velocidades médias das andorinhas A1 e A2 são
respectivamente

A) 1 2

25 25
v = Km/h  e  v = Km/h

2 2
.

B) .

C) .

D) .

QUESTÃO   02

  A respeito da natureza da luz, marque a alternativa correta.

A) A luz é constituída por fótons de diferentes tamanhos, conforme a cor.

B) A luz, composta de fótons e constituída por ondas transversais, só se propaga em um meio material.

C) O fóton apresenta um caráter dual, comportando-se ora como onda, ora como partícula.

D) A luz é um fluido contínuo e se propaga com velocidade infinita no vácuo.

1



Processo Seletivo/UNIFAL - janeiro 2008  -  2ª Prova ComumTIPO 1

QUESTÃO   03

Um pedaço de cobre sólido, de massa 1 Kg a 20 ºC é colocado em um recipiente que contém uma grande quantidade
de  nitrogênio líquido a 77,3 K e 1 atm. Após um tempo, o cobre entra em equilíbrio térmico com o nitrogênio.

Dados:  Calor latente de vaporização do nitrogênio é 48 cal/g

Calor específico do cobre é 0,092 cal/gºC

Temperatura de fusão da água a 1 atm é 273,3 K

Temperatura de ebulição do nitrogênio a 1 atm é 77,3 K

Com base nessas informações, pode-se afirmar que a massa de nitrogênio evaporada nesse processo é de
aproximadamente

A) 82 g.

B) 0,41 Kg.

C) 820 Kg.

D) 41 g.

QUESTÃO   04

Um dispositivo elétrico trabalha sob a diferença de potencial de 220 V consumindo uma potência elétrica de 4.400 W.
A corrente que percorre esse dispositivo é

A) 30 A.

B) 25 A.

C) 15 A.

D) 20 A.
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QUESTÃO   05

Um telescópio registra, sobre um detector quadrado de silício (denominado CCD) de 2,0 cm de lado, a imagem de
uma parte de um conjunto de estrelas uniformemente distribuídas. Uma quantidade de 5000 estrelas é focalizada no
detector quando a temperatura deste é de 20 oC. Para evitar efeitos quânticos indesejáveis, o detector é resfriado para −
80 ºC.

Dado: Considere que o coeficiente de dilatação linear do silício é igual a 5,0 x 10-6 oC-1

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o número de estrelas detectado depois do resfriamento é de
aproximadamente

A) 5005 estrelas.

B) 5055 estrelas.

C) 4500 estrelas.

D) 4995 estrelas.

QUESTÃO   06

Um ponto luminoso está localizado sobre o eixo de um espelho esférico côncavo, como mostra a figura a seguir.

Dado: Considere que p é sempre maior que q

Esse ponto luminoso começa a se aproximar do espelho, de raio de curvatura R, movimentando-se sobre o eixo. Com
base nessas informações, é correto afirmar que a distância entre o ponto luminoso e o espelho para a qual a distância entre
o ponto luminoso e sua imagem é igual a R é dada por

A)

B) R .

C) R.

D) 2R.

                       .
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QUESTÃO   07

Um pássaro está em repouso sobre uma árvore e avista uma mosca 6 metros abaixo. Esse inseto possui velocidade
horizontal constante de 1 m/s, como ilustra a figura a seguir. O pássaro parte em linha reta, com uma aceleração constante,
e captura a mosca a uma distância de 10 m .

Com base nessas informações, pode-se afirmar que a aceleração e velocidade do pássaro, ao capturar a mosca, são
dadas por:

A) a=5/16 m/s2  e  v=5/4  m/s

B) a=5/16 m/s2  e  v=5/2  m/s

C) a=5/8 m/s2    e  v=5/2  m/s

D) a=5/8 m/s2    e  v=5/4  m/s

QUESTÃO   08

Recentemente, pesquisadores utilizaram a bactéria Mycoplasma Móbile para girar micro-rodas (rodas de tamanho
micrométrico). Uma parte de uma micro-roda foi escurecida com a intenção de marcá-la, possibilitando observar o movimento
de rotação. A figura abaixo é uma versão de uma seqüência de fotos dessa micro-roda tiradas em intervalos de 5s entre
cada uma.

Y.Hiratsuka, M. Miyata, T. Tada_, T.Q.P. Uyeda. PNAS, 37, 103 (2006) 13621.

Com base nessa figura, pode-se afirmar que a menor velocidade angular é

A) 2 rotações por minuto (rpm).

B) 6 rotações por minuto (rpm).

C) 4 rotações por minuto (rpm).

D) 3 rotações por minuto (rpm).
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QUESTÃO   09

A antipartícula do elétron é o pósitron. Ambos possuem a mesma massa, cargas elétricas de igual magnitude,
porém sinais contrários.

Sob a ação de um campo elétrico uniforme, o pósitron sofre uma aceleração, cujo módulo é a. Ao quadruplicarmos
a intensidade do campo elétrico, o pósitron sofrerá uma aceleração, cujo módulo é

A) a/2.

B) a.

C) 2a.

D) 4a.

QUESTÃO   10

Os circuitos abaixo são formados por capacitores idênticos associados de diferentes formas, conforme figura. Esses
circuitos, designados por A, B e C, são todos submetidos à mesma diferença de potencial V.

Considerando que U
A
,U

B
 e U

C 
são respectivamente as energias totais dos circuitos A, B e C, pode-se afirmar que:

A) U
C 

> U
A
 > U

B
 .

B) U
A 
> U

C
 > U

B 
.

C) UA > UC < UB .

D) U
C 

< U
B
 > U

A
 .
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LÍNGUA ESTRANGEIRA: Inglês

Who Owns Water?

Maude Barlow & Tony Clarke

“Water promises to be to the 21st century what oil was
to the 20th century: the precious commodity that
determines the wealth of nations.”    

As the World Summit on Sustainable Development draws closer, clear lines of contention are forming, particularly
around the future of the world’s freshwater resources. Government and corporate delegates to the September
meeting will gather in the lavish hotels and convention facilities of Sandton, the fabulously wealthy Johannesburg
suburb that houses huge estates. Activists from South Africa and around the world with a very different vision will
gather in very different settings to fight for a water-secure future. Alexandra Township is a poverty-stricken community
where sanitation, electricity and water services have been privatized and cut off to those who cannot afford them.
Alexandra Township is situated right next door to Sandton and divided only by a river so polluted that it has cholera
warning signs on its banks. There could not be a more fitting setting for Rio+10 than South Africa, because neighboring
Sandton and Alexandra Township represent the great divide that characterizes the current debate over water. South
Africa is the birthplace of one of the nucleus groups that form the heart of a new global civil society movement
dedicated to saving the world’s water as part of the global commons. The world is running out of fresh water.
Humanity is polluting, diverting and depleting the wellspring of life at a startling rate. The social, political and economic
impacts of water scarcity are rapidly becoming a destabilizing force, with water-related conflicts springing up around
the globe. Between one-half and two-thirds of humanity will be living with severe freshwater shortages within the
next quarter-century.

Adapted from: http://thenation.com/doc/20020902/
barlow.  Acesso em 30/06/2007 às 7h21min.

QUESTÃO  11

No fragmento do Texto 1,

“Humanity is polluting, diverting and depleting the wellspring of life at a startling rate.” (linha 12),

a palavra em destaque pode ser substituída por

A) frightening.

B) conflicting.

C) stimulating.

D) discerning.

QUESTÃO  12

De acordo com o Texto 1, pode-se afirmar que:

A) sixty-six percent of humanity will have enough freshwater in the next 25 years.

B) there will be dramatic political changes in people’s lives in the next century.

C) at this time, the lack of water has led to fragile relations among nations.

D) a civil nucleus is already being formed to avoid polluting only the river that divides Sandton and Alexandra Township.
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QUESTÃO  13

Segundo o Texto 1, pode-se afirmar que Alexandra Township é uma comunidade

A) fechada.

B) carente.

C) interditada.

D) em desenvolvimento.

QUESTÃO  14

Com base no Texto 1, pode-se afirmar que a África do Sul é o local onde foi criado um movimento social civil que luta

A) pela divisão da  água mundial.

B) pelo armazenamento da água mundial.

C) pela preservação da água mundial.

D) pela privatização da água mundial.

QUESTÃO  15

No fragmento do Texto 1,

“Government and corporate delegates to the September meeting will gather in the lavish hotels and convention facilities
of Sandton, the fabulously wealthy Johannesburg suburb that houses huge estates.” (linhas 02-04),

a palavra em negrito expressa uma

A) localização.

B) ação.

C) denominação.

D) qualificação.
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Teaching Teens Ethics

Parents concerned about keeping their children from falling into ethical traps
may wonder where to start, says pediatrician Barry Brokaw. “When we encounter
things in everyday life or in the news, we need to take advantage by making them
examples to our children”, he says. “Teenagers tune us out if we’re constantly giving
instruction,” he says. How teens answer determines the next step. “If they say, ‘The
only thing he did wrong was he got caught,’ then we need to follow-up with instruction,”
he says. “If they say, ‘I don’t think that person thought about how that would affect all those people who invested in
that company,’ then that’s pretty insightful and you support them.” Encouraging honesty begins well before the teen
years. “It starts early, establishing good self-esteem in your children by loving them unconditionally and expecting
they adhere to certain rules and ethics,” he says. “If you have unrealistic expectations or, conversely, no rules or
expectations, you’ll fail at producing a child who tries to be honest and ethical.” Children see how parents handle
their money and time – and whether they’re willing to give to community or church causes, he says. “If you’re at the
store and get extra change, it’s tempting to pocket it,” Dr. Brokaw says. “But for the sake of our children, it’s important
to tell the cashier. And if you’re shorted, avoid being rude or demanding.” He also believes parents should make
clear to children early on, “if they’ve done something wrong you want to hear it from them, and they’ll have fewer
repercussions if they’re honest with you from the beginning.” Create opportunities to talk about weightier issues,
such as, “sitting down with your children for dinner or be together as a family in unstructured time,” Dr. Brokaw says.
“You won’t have these discussions in the middle of soccer practice.” 

Adapted from: http://cincinnatichildrens.org/health/yh/archives/
2004/spring/ethics/htm . Acesso em 30/06/2007 às 7h03min.

QUESTÃO  16

No trecho do Texto 2,

“If they say, ‘I don’t think that person thought about how that would affect all those people who invested in that company,’
then that’s pretty insightful and you support them.” (linhas 07-08),

 a palavra em negrito, contextualizada no fragmento, pode ser entendida como

A) tolera.

B) questiona.

C) justifica.

D) apóia.

QUESTÃO  17

De acordo com o Texto 2, pode-se afirmar que:

I - não se pode discutir questões éticas no meio de uma partida de futebol.

II - a auto-estima não tem relação com questões éticas.

III - as opiniões dos adolescentes independem de como os pais abordam as questões éticas.

IV - é preciso tirar vantagem dos acontecimentos do dia-a-dia e das notícias para torná-los exemplos.

Marque a alternativa que contém apenas afirmativas corretas.

A) I e IV

B) III e IV

C) II e III

D) I e II
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QUESTÃO  18

De acordo com o Texto 2, considere as afirmativas abaixo.

I - “Teenagers tune us out if we’re constantly giving instruction, […].” (linhas 04-05)

II - “I don’t think that person thought about how that would affect all those people who invested in that company, […].”
(linhas 07-08)

III - “If you have unrealistic expectations or, conversely, no rules or expectations, you’ll fail at producing a child who tries
to be honest and ethical.” (linhas 10-11)

IV - “The only thing he did wrong was he got caught, […].” (linhas 05-06)

Com relação ao que os adolescentes ponderam sobre os escândalos de corrupção, marque a alternativa que
contém apenas afirmativas corretas.

A) III e IV

B) I e II

C) I e III

D) II e IV

QUESTÃO  19

De acordo com o Texto 2, pode-se afirmar que:

I - in order to set an example for children, if parents get extra change at a store, it is relevant to inform the cashier.

II - when people are shorted, they must be rude and demanding.

III - the way parents handle their money is perceived by children.

IV - children perceive parents’ attitudes toward contributing to social causes.

Marque a alternativa que contém apenas afirmativas corretas.

A) I, III e IV

B) I, II e IV

C) II, III e IV

D) I, II e III

QUESTÃO  20

Segundo o Texto 2, considere as afirmativas a seguir.

I - A sense of honesty must be motivated from early childhood.

II - Unconditional love is a factor to make children adhere to rules and ethics.

III - Unrealistic expectations and absence of rules are unessential for a child to be honest and ethical.

IV - Encouraging honesty in the teen years, is important because children do not understand before this time.

Com relação ao senso de honestidade que deve ser despertado nas crianças, marque a alternativa que contém
apenas afirmativas corretas.

A) I e II

B) II e IV

C) I e III

D) III e IV
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO   21

Considere o trecho do Texto 1.

“As compras funcionam como uma espécie de droga leve: o consumidor só se satisfaz
quando adquire o produto desejado”. (linhas 09-10)

A partir da comparação estabelecida entre as “compras” e a “droga” pode-se afirmar que:

A) fazer compras é ilegal.

B) os usuários de droga fazem compras nas lojas do shopping, compulsivamente.

C) um drogado só se satisfaz quando adquire e consome a droga.

D) o usuário de drogas não tem necessidade de fazer compras no shopping.

Leia atentamente o texto a seguir antes de responder as questões de 21 a 26.

Texto 1
Loucos por compras

Paola Emilia Cicerone

[...]
É cada vez maior o número de pessoas que procuram psicólogos ou psiquiatras em busca de ajuda

para controlar o impulso consumista. Pesquisadores observam que a compulsão leva aproximadamente dez anos
para se consolidar e ser percebida como tal pela pessoa afetada. O hábito surge por volta de 18 anos, quando os
jovens, embora nem sempre efetivem a compra, passam horas experimentando roupas e outros produtos. Segundo
Roberta Biolcati, ao longo do tempo o impulso de consumo transforma a rotina da pessoa: “Ir ao shopping, por
exemplo, se torna uma atividade freqüente, solitária e, eventualmente, causa vergonha; é como um apetite
compulsivo”.

As compras funcionam como uma espécie de droga leve: o consumidor só se satisfaz quando
adquire o produto desejado. Essa experiência é bastante comum, mas ao tornar-se obsessiva pode comprometer o
equilíbrio emocional e muitas vezes ter conseqüências sobre o orçamento familiar.

Segundo a psicóloga, a impossibilidade financeira de satisfazer desejos de consumo aumenta a
ansiedade do paciente. Para se livrar dessa angústia, há pessoas que optam por soluções drásticas, como, por
exemplo, não entrar em lojas para evitar o impulso. Há relatos de pacientes que, após dois ou três dias, experimentaram
náuseas comparáveis às da abstinência de drogas.

Apesar das semelhanças, o comportamento não é reconhecido como dependência porque não
envolve uso de substâncias. Além disso, classificar como patológico um fenômeno socialmente aceito é tarefa
difícil. O psicoterapeuta Cesare Guerreschi, da Sociedade Italiana de Intervenção nas Patologias Compulsivas,
questiona a visão predominante sobre consumo compulsivo: “A obsessão pelas compras não coloca a vida em
risco, como o alcoolismo ou a dependência de drogas, levando a sociedade a uma visão superficial sobre as
conseqüências do transtorno”.  Ele observa que consumidores compulsivos sofrem simultaneamente de distúrbios
como bulimia, anorexia, descontrole emocional e alcoolismo. Para o professor Roberto Pani [psicólogo da
Universidade de Bolonha], o consumo funciona como atalho para sanar carências. “Trata-se de uma espécie de
dependência autorizada, bem-vista socialmente”.

[...]
Reportagem retirada da revista Mente & Cérebro. Edição
de aniversário, ano XV, n. 176, setembro de 2007.
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QUESTÃO   22

Considere o trecho do Texto 1.

“Segundo a psicóloga, a impossibilidade financeira de satisfazer desejos de consumo
aumenta a ansiedade do paciente. Para se livrar dessa angústia, há pessoas que optam por
soluções drásticas, como, por exemplo, não entrar em lojas para evitar o impulso”. (linhas 12-14)

Nele, a expressão dessa angústia faz referência à

A) impossibilidade do paciente de entrar em lojas.

B) impossibilidade financeira de o paciente satisfazer seus desejos de consumo e à ansiedade decorrente dessa
impossibilidade.

C) não-aceitação do paciente de seus desejos consumistas.

D) não-aceitação do paciente de seu estado de ansiedade.

QUESTÃO   23

De acordo com a reportagem Loucos por compras (Texto 1), o consumismo compulsivo assemelha-se à dependência
química.

Marque a alternativa que não apresenta característica considerada comum entre indivíduos com comportamento
obsessivo por comprar e indivíduos com dependência química.

A) O indivíduo só se acalma após satisfazer seu desejo.

B) O equilíbrio emocional do indivíduo fica comprometido.

C) Após alguns dias de abstinência, o indivíduo experimenta náuseas.

D) O uso de substâncias afeta o comportamento do indivíduo.

QUESTÃO   24

Considere o trecho do Texto 1.

 “Apesar das semelhanças, o comportamento [compulsivo por comprar] não é reconhecido
como dependência porque não envolve uso de substâncias. Além disso, classificar como
patológico um fenômeno socialmente aceito é tarefa difícil”. (linhas 16-18)

Nesse trecho, é correto afirmar que o conector além disso realiza a função de

A) adicionar um argumento novo e inesperado, que muda a direção argumentativa do enunciado anterior.

B) adicionar um argumento novo, que mantém a mesma direção argumentativa do enunciado anterior.

C) desenvolver  de maneira mais detalhada o argumento apresentado no enunciado anterior.

D) apresentar um tópico (assunto) totalmente diferente e independente do tópico tratado no enunciado anterior.
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QUESTÃO   25

Considere o trecho do Texto 1.

 “O psicoterapeuta Cesare Guerreschi, da Sociedade Italiana de Intervenção nas Patologias
Compulsivas, questiona a visão predominante sobre consumo compulsivo: “A obsessão pelas
compras não coloca a vida em risco, como o alcoolismo ou a dependência de drogas, levando a
sociedade a uma visão superficial sobre as conseqüências do transtorno”. Ele observa que
consumidores compulsivos sofrem simultaneamente de distúrbios como bulimia, anorexia,
descontrole emocional e alcoolismo”. (linhas 18-22)

Marque a alternativa que apresenta o conector que pode ser empregado para iniciar o período “Ele observa...
alcoolismo”, a fim de estabelecer relação entre esse período e todo o período que o precede, sem gerar contradições no
que se refere ao posicionamento do psicoterapeuta Cesare Guerreschi acerca do assunto tratado.

A) Por isso

B) Porque

C) Portanto

D) Entretanto

QUESTÃO   26

A partir da leitura da reportagem Loucos por compras (Texto 1), pode-se concluir que:

A) o impulso consumista sempre se transforma em comportamento obsessivo por comprar.

B) de acordo com psicólogos e psiquiatras, fazer compras ajuda a resolver problemas emocionais.

C) o impulso consumista pode transformar-se em comportamento obsessivo por comprar.

D) se não se quiser ter impulsos consumistas é necessário não entrar em lojas.
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QUESTÃO   27

O poema acima (Texto 2) articula dois universos distintos: o universo econômico do consumismo e o universo religioso.
A presença desses dois universos e a relação entre eles não podem ser percebidas a partir dos versos:

A) Do elevador ao céu/Pela escada ao inferno (linhas 05-06)

B) Nós almas penadas/Do mundo do consumo (linhas 03-04)

C) Pelos teus círculos/Vagamos sem rumo (linhas 01-02)

D) Nós que por teus círculos/Vagamos sem perdão (linhas 12-13)

Leia atentamente o poema de José Paulo Paes para responder as questões de 27 a 30.

TEXTO 2

Ao shopping center

Pelos teus círculos
Vagamos sem rumo
Nós almas penadas
Do mundo do consumo.
Do elevador ao céu
Pela escada ao inferno:
Os extremos se tocam
No castigo eterno.
Cada loja é um novo prego em nossa cruz.
Por mais que compremos
Estamos sempre nus
Nós que por teus círculos
Vagamos sem perdão
À espera (até quando?)
Da Grande Liquidação.

 In  PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 73.

QUESTÃO   28

Nos versos “Do elevador ao céu/Pela escada ao inferno” (Texto 2; linhas 05-06), os pares de metáfora elevador/céu (par 1)
e escada/inferno (par 2) podem ser interpretados, respectivamente, da seguinte maneira:

A) o ato de consumir é a única felicidade que podemos ter; abrir mão dessa possibilidade é optar por uma vida de tormentos.

B) o consumo compulsivo traz sofrimentos que se estendem como tormentos por toda a vida de uma pessoa, entretanto
tais tormentos são passageiros, se comparados à eternidade que o céu oferece.

C) é mais díficill e mais lento chegar ao céu que ao inferno.

D) ao consumirmos somos tomados, de maneira rápida e instantânea, por um sentimento de felicidade, mas, se o ato de
consumir for se tornando um comportamento obsessivo comprometerá, ao longo do tempo,  nosso equilíbrio emocional,
acarretando-nos sofrimentos.
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QUESTÃO   29

Considere os seguintes versos do Texto 2.

“Do elevador ao céu (linha 05)
Pela escada ao inferno” (linha 06)

Qual trecho da reportagem Loucos por compras (Texto 1), apresentado abaixo, pode ser considerado paráfrase do
segundo verso?

A) “[...] a impossibilidade financeira de satisfazer desejos de consumo aumenta a ansiedade do paciente.” (linhas 11-12)

B) “As compras funcionam como uma espécie de droga leve: o consumidor só se satisfaz quando adquire o produto
desejado.” (linhas 08-09)

C) “[...] consumidores compulsivos sofrem simultaneamente de distúrbios como bulimia, anorexia, descontrole emocional
e alcoolismo.” (linhas 20-21)

D) “Pesquisadores observam que a compulsão leva aproximadamente dez anos para se consolidar e ser percebida como
tal pela pessoa afetada.” (linhas 03-04)

QUESTÃO   30

No poema de José Paulo Paes (Texto 2), os versos “Pelos teus círculos/Vagamos sem rumo/Nós almas penadas/Do
mundo do consumo” (linhas 01-04) podem ser interpretados da seguinte maneira:

A) as pessoas perdem-se frente a tantas opções de compra que as lojas oferecem.

B) todas as pessoas que vivem em sociedades de consumo transformam-se em almas penadas que vagueiam pelos
shoppings.

C) o mundo do consumo torna as pessoas indiferentes.

D) o mundo do consumo transforma pessoas em autômatos que vagueiam – sem ponto de partida, nem de chegada e sem
um objetivo determinado – pelos corredores dos shoppings centers.
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LITERATURA

QUESTÃO  31

 Por razões que nunca serão desvendadas inteiramente, Calabar muda de lado, em abril
de 1632. Por ambição, desejo de alguma recompensa entre os invasores, convicção de que
estes seriam vitoriosos ao final, ou ainda mesmo por supor que aqueles colonizadores trariam
maiores progressos à terra que os portugueses - o fato foi que Calabar traiu seus antigos aliados.

Wikipédia. Acesso em 14/12/2007.

Em vez do dualismo maniqueísta bom/mau, herói/vilão, na trama do texto teatral Calabar: o elogio da traição, escrito
por Chico Buarque e Ruy Guerra, a traição está enredada em um turbilhão de interesses políticos, econômicos, religiosos
que complexifica o conceito de traição, expondo-o a ambigüidades. É como se a ficção se apropriasse de um fato histórico
e o contasse mostrando outros ângulos, tornando plurais as interpretações, interrogando a história além das suas supostas
evidências.

A leitura dessa obra sugere que as coisas não são tão simples, como pode fazer acreditar determinada visão histórica,
conforme indica a caracterização da conduta de vários personagens.

As citações abaixo são extraídas de Calabar : o elogio da traição. Qual delas  contraria a atuação do personagem no
decorrer da ação dramática?

A) “Pendurado num vice-versa a que me dava direito a condição de político e comandante”. (Nassau)

B) “Fica melhor acreditar que esses homens morreram porque eram desprezíveis [...] melhor esquecer que esses homens
existiram”. (Bárbara)

C) “Eu continuo sendo uma pessoa provisória. Mas essa pessoa recentemente resolveu pensar um pouco”. (Souto)

D) “Como bicho esquisito destas terras/Que pensa dum jeito impossível de pensar. Por que é que ele foi pra lá?” (Calabar)

QUESTÃO  32

Sobre o livro O monstro de Sérgio Sant’Anna é INCORRETO afirmar que:

A) a própria experiência de contar leva os protagonistas das histórias a perceberem o fracasso de se alcançar qualquer
Verdade inquestionável, tornando relativo o entendimento do que chamamos de realidade.

B) os contos apresentam protagonistas que pretendem racionalizar acontecimentos e emoções, mas descobrem a
impossibilidade de fazê-lo, como afirma Beatriz, personagem do conto “Uma carta”: “ as coisas nunca são uma só
coisa”.

C) ao brincar com os gêneros em que são escritos os contos do livro, o autor faz uma crítica à literatura e à capacidade
dela de enganar os leitores, sugerindo que as verdadeiras histórias devem explorar a sinceridade dos personagens.

D) o leitor ocupa lugar fundamental na leitura dos contos, sendo levado a observar o desempenho dos personagens na
construção de suas próprias histórias e a complementar os sentidos possíveis elaborados pela ficção.
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QUESTÃO  33

O narrador de Nove Noites, tentando tranqüilizar os índios sobre o motivo de sua ida à aldeia em busca de informações
sobre o passado da história de Buell Quain, afirma não ter nada de novo para descobrir, pois tudo já era conhecido, e que
seu intuito era escrever um livro de ficção, “tudo historinha, sem nenhuma conseqüência na realidade”, mas o índio não se
conforma com a resposta: “Então, por que você quer saber, se já sabe?” A literatura justificar-se-ia por reorganizar o que
está demasiadamente disperso, oferecendo uma ordem, ainda que precária, a toda vontade de saber do narrador em
relação a Buell Quain.

A partir da leitura do trecho acima e da obra, considere (V) para verdadeira e (F) para falsa para as afirmativas a
seguir.

I) A ficção é um modo de reinventar a realidade através da imaginação e indica a insuficiência de dados factuais para
esclarecer os inúmeros vazios da história de vida do antropólogo. Por isso, não tendo encontrado nenhum indício
evidente que pudesse explicar os motivos do suicídio de Quain, o narrador resolve fazer existir uma oitava carta.

II) A estratégia de confundir as fronteiras entre a realidade e a imaginação é  reforçada pela reprodução das fotos de Buell
Quain e pela referência a inúmeros fatos reais como, por exemplo, a menção ao atentado às Torres Gêmeas em 11 de
setembro, apontando para o fato que, às vezes, a própria realidade pode tornar-se inimaginável.

III) Nove Noites é composto de duas metades. Os trechos destacados em itálico dizem respeito à carta-testamento
encontrada pelo narrador e escrita por Manoel Perna antes de morrer e as informações reveladas ao leitor, por essa
carta, são contraditórias em relação aos outros trechos que descrevem a busca para desvendar os motivos do suicídio
do antropólogo.

IV) O livro brinca com a própria expectativa do leitor de ver o enigma completamente solucionado, mas o suspense
funciona, ao mesmo tempo, como um gancho que torna adiável uma suposta revelação, marcada pelos inúmeros
fracassos das tentativas de se descobrir o que o narrador acreditava ser um grande segredo.

Marque a alternativa que apresenta, apenas, a seqüência correta.

A) F, V, F, V

B) V, F, V, F

C) V, V, F, V

D) V, V, V, F
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QUESTÃO  34

O homem e a morte

[...]

O homem já estava acamado
Dentro da noite sem cor.
Ia adormecendo, e nisto
À porta um golpe soou.
[...]
- Quem bate? ele perguntou.
- Sou eu, alguém lhe respondeu.
- Eu quem? torna. - A Morte sou.
[...]
Mas a porta, manso, manso,
Se foi abrindo e deixou
Ver - uma mulher ou anjo?
Figura toda banhada
De suave luz interior.
[...]
- Tu és a Morte? pergunta.
E o Anjo torna: - A Morte sou!
Venho trazer-te descanso
Do viver que te humilhou.
- Imaginava-te feia,
Pensava em ti com terror...
És mesmo a Morte? ele insiste.
- Sim, torna o Anjo, a Morte sou,
Mestra que jamais engana,
A tua amiga melhor.
[...]

Melhores poemas de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira.

O trecho acima foi extraído do poema “O homem e a morte” que, segundo as concepções de gêneros e subgêneros
literários

A) é uma ode, forma poética medieval que incorpora a questão lírica ao gênero narrativo e remete a temas ligados à vida
heróica.

B) remete ao romance burguês, subgênero narrativo em que o herói se encontra sempre em tensão com a sociedade,
que mostra as deficiências da burguesia como sistema social e econômico.

C) atualiza o romance, forma literária medieval, em que a oralidade e a dramatização compõem uma poesia de caráter
narrativo.

D) é uma elegia, uma vez que apresenta um canto fúnebre em tom melancólico e lamentoso, que se aproxima do gênero
didático-moralista.
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QUESTÃO  35

Leia o poema a seguir.
Noturno à janela do apartamento

Silencioso cubo de treva:
um salto, e seria a morte.
Mas é apenas, sob o vento,
a integração na noite.

Nenhum pensamento de infância,
nem saudade nem vão propósito.
Somente a contemplação
de um mundo enorme e parado

A soma da vida é nula.
Mas a vida tem tal poder:
na escuridão absoluta,
como líquido, circula.

Suicídio, riqueza, ciência...
A alma severa se interroga
e logo se cala. E não sabe
se é noite, mar ou distância.

Triste farol da Ilha Rasa.

Sentimento do mundo. Carlos Drummond de Andrade.

Considerando o poema acima, é INCORRETO afirmar que:

A) há uma volta para a discussão de um momento político, enfatizando-se uma lírica a serviço de uma tese social, que se
distancia completamente da indagação do eu.

B) apesar das perplexidades diante de um “mundo enorme e parado” − descrito por um vocabulário que apresenta uma
visão niilista da realidade contemplada à distância pelo eu-lírico − a vida impõe suas resistências e sua continuidade.

C) o eu-lírico encontra-se mergulhado na reflexão sobre os impactos da vida. Isso está metaforizado principalmente no
último verso, através da referência ao palco histórico do naufrágio de dois grandes navios.

D) o título do poema remete a uma espacialização que metaforiza um eu-lírico ambíguo, dividido entre o interior e o
exterior, e a uma temporalidade que indica um estado emocional de recolhimento e reflexão.
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QUESTÃO  37

Meu poema
é um tumulto:
    a fala
que nele fala
outras vozes
arrasta em alarido.

(estamos todos nós
cheio de vozes
que o mais das vezes
mal cabem em nossa voz [...])

Melhores poemas de Ferreira Gullar. Ferreira Gullar.

Considerando o trecho do poema e as funções da linguagem, é  INCORRETO afirmar que:

A) a função poética estabelece um jogo de palavras e sonoridades, o qual aponta para o desdobramento daquilo que está
sendo dito e amplia a discussão sobre a multiplicidade.

B) a função referencial imprime a esse trecho referências intimistas, com influências lírico-românticas, explícitas no jogo
de palavras que multiplica as vozes do poema.

C) a função metalingüística indica uma reflexão lírica sobre uma causa social e o eu-lírico apresenta-se como o local da
inscrição da multiplicidade e pluralidade.

D) a função emotiva está desdobrada no jogo que o poeta estabelece entre as primeiras pessoas do singular e do plural,
confirmando a proposta que a poesia, agora, é a voz de todos.

QUESTÃO  36

Considere as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta.

A) Em Sentimento do mundo, a noite é um dos temas mais encontrados e representa um momento social e político que
implica uma atitude crítica do poeta, agregada a um movimento de auto-sondagem existencial.

B) Ferreira Gullar insere-se na proposta de um lirismo confessional e emotivo, que prevalece em quase todos os seus
poemas e que também pode ser notado na maior parte dos poemas de Sentimento do mundo de Drummond.

C) Manuel Bandeira e Ferreira Gullar apresentam fundamentalmente poemas que estão a serviço de uma auto-reflexão
do ofício poético, nos quais as regras formais são seguidas rigorosamente, aproximando-os do movimento parnasiano.

D) Ferreira Gullar inscreve-se na vertente dos poetas concretos, uma vez que todos os poemas desse autor propõem
uma pesquisa sócio-econômica, defendendo teses que o levam a refletir sobre as questões da lírica e sociedade.
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QUESTÃO  38

E grita a piranha cor de palha
 irritadíssima:
- Tenho dentes de navalha, e
com um pulo de ida e volta
resolvo a questão! ...
- Exagero ...  - diz a arraia -
eu durmo na areia,
de ferrão a prumo,
e sempre há um descuidoso
que vem se espetar.
- Pois, amigas, - murmura o gimnoto,
mole, carregando a bateria -
nem quero pensar no assunto:
se eu soltar três pensamentos
elétricos,
bate-poço, poço em volta,
até vocês duas
boiarão mortas...
(CONVERSA A DOIS METROS DE PROFUNDIDADE.)

 Duelo. In Sagarana. João Guimarães Rosa.

O trecho abaixo é a epígrafe do conto “Duelo” de Guimarães Rosa. Em relação ao diálogo estabelecido entre epígrafe
e enredo do conto, é INCORRETO afirmar que:

A) a epígrafe pode ser considerada um índice de sentidos que antecipa de certa forma a história já que, tanto na epígrafe
como no enredo, há um terceiro elemento que interfere no duelo inicial e decide toda a narrativa, pois finaliza a tão
demorada peleja.

B) os rios podem ser entendidos como metáforas da existência humana e da corrente da vida e morte. Por isso tanto
Cassiano Gomes quanto Turíbio Todo atravessam vários rios, como nos momentos anteriores ao encontro de ambos
com a morte.

C) desde antes do início do enredo, a escolha da epígrafe sugere os rios como um dos espaços recorrentes da narrativa.
Alguns deles assumem grande importância na história, como o rio que conduz Turíbio Todo para São Paulo.

D) o gimnoto é o mais forte duelista da epígrafe, pois vence a arraia e a piranha. Ele pode ser comparado, no conto, ao
duelista Turíbio Todo, na medida em que, no final da narrativa, é Turíbio quem sai vitorioso e faz com que seus rivais
“bóiem” mortos.
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QUESTÃO  39

Em “A hora e a vez de Augusto Matraga”, percebe-se a importância da demarcação espacial. Sobre o uso da
espacialidade nesse conto é INCORRETO afirmar que:

A) seguindo o mesmo princípio das descrições dos romances realistas regionais, o espaço tem como função a
caracterização regional e como objetivo único a apresentação da cor local do ambiente enfocado.

B) o contato de Nhô Augusto com um novo espaço coincide com a perda do seu poder em relação aos outros personagens
e com a ocupação de um novo lugar social.

C) a movimentação do protagonista pelos variados espaços pode ser associada à sua revisão enquanto ser humano e,
assim, vê-se que os espaços se relacionam à construção de uma nova identidade do personagem.

D) uma das formas de confirmação da importância estética dada aos espaços é o uso, por exemplo, de figuras de
linguagem, como a prosopopéia e a comparação na descrição espacial.

QUESTÃO  40

 Em “A hora e a vez de Augusto Matraga” e “Duelo”, os personagens Augusto Matraga e Cassiano Gomes passam por
um processo de purificação. Em relação a esse processo e à trajetória dos dois personagens citados, é INCORRETO
afirmar que:

A) na trajetória humana de Cassiano Gomes, um dos fatores que instiga seu processo de purificação é o encontro com
Timpim, personagem que, apesar de frágil, decide o duelo.

B) Augusto Matraga transita do mal ao bem, da perdição à santificação, em função dos sofrimentos pelos quais passa,
processo esse responsável pelo reconhecimento da sua fragilidade e humanidade.

C) Cassiano Gomes e Augusto Matraga, ao se purificarem, renunciam ao ódio, fazendo com que a vingança, no caso dos
dois, perca o sentido e não se concretize.

D) uma das imagens que concretiza a purificação dos protagonistas nos dois contos é a seguinte: os outros personagens
que rodeiam esses protagonistas, beijam-lhes os pés, o que pode ser relacionado à idéia de santificação.


