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BIOLOGIA – QUESTÕES DE 01 A 08 

 

01. As membranas biológicas são fundamentais na estrutura e funcionamento das células. São constituídas por 

lipídios e proteínas e, em algumas membranas, outros compostos como colesterol e carboidratos podem 

fazer parte de sua estrutura. Nas células animais, os carboidratos fazem parte do glicocálix, onde exercem 

uma importante função. Das alternativas relacionadas abaixo, assinale aquela que apresenta uma função 

atribuída aos carboidratos: 

 

a) Permitem que uma célula reconheça outra e possa interagir com ela. 

b) Constituem canais que permitem a passagem de uma grande quantidade de íons. 

c) Permitem a ligação com certos componentes do citoesqueleto. 

d) Participam do transporte de determinadas moléculas, transportando-as através da membrana. 
 

 

02. Em relação às características típicas de alguns tecidos animais, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) Nos tecidos epiteliais, há pouco material intercelular, não há vasos sanguíneos e suas células recebem 

oxigênio e nutrientes por difusão, a partir de tecidos conjuntivos próximos. 

b) Nos tecidos conjuntivos, que unem e sustentam outros tecidos, ocorrem tipos celulares diversos, sendo 

que alguns deles produzem e secretam material, formando uma matriz intercelular abundante. 

c) As células do tecido muscular são alongadas e dotadas de filamentos citoplasmáticos, constituídos 

principalmente por actina e miosina, organizados de maneira a poder deslizar uns sobre os outros. 

d) As células da glia do tecido nervoso são especializadas na transmissão de informações entre células 

distantes do corpo, contribuindo para o funcionamento harmônico do organismo.  
 

03. Assinale a alternativa que apresenta uma correlação INCORRETA entre uma vitamina, um sintoma de sua 

carência e alguns alimentos fontes desta vitamina:  

 

a) Vitamina A, ou retinal; xeroftalmia; vegetais amarelos, cenoura, fígado, gema de ovo. 

b) Vitamina K, ou tocoferol; esterilidade em machos; verduras, óleo do germe de trigo, castanhas. 

c) Vitamina D, ou calciferol; raquitismo em crianças; óleo de fígado de peixes, fígado, gema de ovo. 

d) Vitamina C, ou ácido ascórbico; hemorragia nas mucosas; frutas cítricas, tomate, pimentão, verduras. 
 

 

04. O ano de 2009 tem um significado importante para a ciência, pois completou, em 12 de fevereiro, 200 anos 

do nascimento de Charles Darwin. Com relação à Teoria Evolucionista de Darwin, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A cada geração, os indivíduos que deixam descendentes são preferencialmente os que apresentam 

características que estão relacionadas com a adaptação às condições do ambiente onde vivem. 

b) A cada geração morre um grande número de indivíduos, sendo que muitos deles não deixarão 

descendentes. 

c) Os organismos atuais surgiram em decorrência de transformações sucessivas de formas primitivas e o 

desaparecimento de uma espécie ocorre em consequência de sua transformação em outra. 

d) Os indivíduos mais adaptados sobrevivem e tendem a transmitir as características que estão relacionadas 

com essa maior adaptação. 

 

05. Em relação aos métodos contraceptivos utilizados pela espécie humana, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) O Método da Tabela se fundamenta em evitar manter relações sexuais durante os dias que correspondem 

ao período considerado fértil da mulher, que abrange cerca de dez dias antes e depois da ovulação.  

b) A utilização de preservativos de látex (camisinha) impõe a presença de uma barreira física à passagem do 

esperma e apresenta a vantagem de proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. 

c) A utilização da pílula anticoncepcional necessita de acompanhamento médico, uma vez que a ingestão de 

hormônios que inibem a ovulação pode conduzir a efeitos colaterais prejudiciais à saúde da mulher. 

d) A utilização do Dispositivo Intra-Uterino (DIU) consiste na instalação de uma peça metálica ou de plástico 

na parede interna do útero, de forma a evitar a instalação do embrião no endométrio. 
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06. Os gráficos seguintes apresentam as variações nas concentrações atmosféricas de CO2, ao longo de cerca 

de 1000 anos, expressas em partes por milhão (ppm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nesses gráficos e considerando que a grande inflexão no primeiro gráfico corresponde ao ano de 

1850, que marca o início da expansão da Revolução Industrial, com queima de combustíveis fósseis, é 

INCORRETO afirmar:  

 

a) Entre os anos de 1500 e 1800, a concentração de CO2 na atmosfera terrestre se manteve em torno de 

280 ppm, embora tenham ocorrido elevações e diminuições durante alguns períodos. 

b) Nas últimas quatro décadas, a concentração de CO2 na atmosfera terrestre aumentou, embora tenham 

ocorrido diminuições temporárias anuais. 

c) Nos últimos cento e cinquenta anos, a atividade humana deve ter contribuído decisivamente para o 

aumento na concentração de CO2 na atmosfera.  

d) Nos últimos quarenta anos, a concentração atmosférica de CO2 aumentou numa média de 3,0 ppm por 

ano. 

 

 

07. A molécula de RNA recém sintetizada passa por uma série de modificações, como a remoção dos introns, 

até ser transformada em RNAm, quando então participará da síntese protéica. 
 

Considerando a informação acima, assinale a afirmativa CORRETA: 

 

a) O processo de corte e emenda ocorre no citoplasma antes da interação do RNAm com os ribossomos 

livres. 

b) O processo denominado “splicing” ocorre assim que o transcrito primário é transferido para o citoplasma 

através dos poros do envoltório nuclear. 

c) O processo de corte e emenda é denominado “splicing” e ocorre no núcleo das células eucarióticas. 

d) A etapa denominada de “splicing” ocorre inicialmente durante a transcrição e termina no citoplasma das 

células eucarióticas. 
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08. Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. O peixe-boi não é peixe nem é boi; é um mamífero que vive exclusivamente na água. 

II. O cavalo-marinho não é cavalo nem mamífero, mas um tipo de peixe ósseo marinho, cujo macho 

abriga os filhotes antes do nascimento. 

III. O lírio-do-mar não é nenhum tipo de planta, mas um invertebrado marinho do mesmo filo das 

anêmonas ou flores-do-mar. 

IV. O piolho-de-cobra não é inseto e não vive sobre cobras, mas é um artrópode de corpo alongado, com 

numerosos pares de patas. 

V. O ornitorrinco tem focinho parecido com bico de pato e não é ave; apesar de ser mamífero, não tem 

útero e bota ovos. 

VI. O esquilo-voador não é mamífero, pois não apresenta glândulas mamárias; nem é uma ave, pois não 

tem asas com penas. 

VII. A cobra-cega não é cobra nem outro tipo de réptil, mas um anfíbio vermiforme e ápodo. 

 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas: 

 

a) II e V. 

b) III e VI. 

c) IV e VII. 

d) I e V. 

 



 4 PROCESSO SELETIVO 2009-2 – UNIFAL-MG  1
O
 DIA  GABARITO 1 

 

4 

FÍSICA – QUESTÕES DE 09 A 16 

 

09. Considere os três diagramas ilustrados abaixo (I, II e III), referentes às forças que atuam sobre um corpo de 

massa m, nos quais os módulos das forças F1, F2 e F3 são idênticos. A relação entre os módulos das 

acelerações resultantes neste corpo é:  

(Dados: sen 30°=0,50 e cos 30°=0,67) 

 

a) aI > aII> aIII 

b) aI = aII = aIII 

c) aI = aII > aIII 

d) aI = aII < aIII 

 

 

 

 

 

 

 

10. Considere duas partículas de massas m1 e m2 que se movem com velocidades de mesmo módulo em 

trajetórias distintas, sendo que m1>m2, conforme ilustrado abaixo. Após a colisão no ponto P, as partículas 

se grudam e passam a se mover numa única trajetória. Sobre este movimento, após a colisão, a direção 

CORRETA está representada: 

 

a) na letra a. 

b) na letra b. 

c) na letra c. 

d) na letra d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conforme ilustrado na figura abaixo, um bloco de 1Kg é liberado a partir do repouso em um ponto A de uma 

descida, situado a uma altura H de 8 m. O bloco desliza para baixo passando no ponto B com uma 

velocidade de 2m/s. O trabalho realizado pela força de atrito que atua sobre este bloco durante o percurso 

do ponto A até B é:  

(Adote aceleração da gravidade g = 10 m/s
2
) 

 

a) -78 J 

b) -80 J 

c) 78 J 

d) 80 J 

 

 

 

 

θ θ 
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12. Um lápis é colocado a 10 cm de um espelho côncavo com raio de curvatura R=30 cm. Se Di é a distância da 

imagem formada ao espelho, é CORRETO afirmar que: 

 

a) |Di| = 30 cm e a imagem é virtual. 

b) |Di| = 15 cm e a imagem é virtual. 

c) |Di| = 30 cm e a imagem é real. 

d) |Di| = 15 cm e a imagem é real. 

 

 

13. Duas pessoas são capazes de conversar normalmente quando separadas por um muro mais alto do que 

elas. O fenômeno físico que permite essa conversa é denominado: 

 

a) Reflexão. 

b) Interferência. 

c) Absorção. 

d) Difração. 

 

 

14. Um sistema massa-mola sem atrito, conforme ilustrado na figura abaixo, é submetido a duas situações: na 

situação 1, a mola é comprimida de 1 cm e liberada para oscilar. Na situação 2, a mola é estendida de 1 cm 

e liberada para oscilar. Na situação 1, a energia mecânica do sistema é E1 e a frequência de oscilação é f1. 

Na situação 2, a energia mecânica do sistema é E2 e a frequência de oscilação é f2. Com base nessas 

informações, é CORRETO afirmar que: 

 

a) E1 = E2 e f1 > f2 

b) E1 > E2 e f1 > f2 

c) E1 = E2 e f1 = f2 

d) E1 < E2 e f1 = f2 

 

 

 

 

 

 

 

15. Para proteger a rede elétrica de um apartamento, existe um disjuntor de 30 A. Este disjuntor interrompe 

(desarma) o circuito, impedindo que a fiação se queime, no caso da corrente superar o valor de 30 A. Neste 

apartamento, existem os seguintes eletrodomésticos com as respectivas potências: chuveiro (2800W), 

geladeira (100W), televisor (50W), ferro de passar (2500W) e forno de micro-ondas (1500W). Considerando 

que a voltagem deste apartamento e de todos os eletrodomésticos seja 110V, a alternativa que representa a 

situação na qual os eletrodomésticos podem ser ligados simultaneamente sem desarmar o disjuntor é: 

 

a) chuveiro, geladeira e televisor. 

b) geladeira, televisor, ferro de passar e forno de micro-ondas. 

c) ferro de passar e forno de micro-ondas. 

d) chuveiro e ferro de passar. 

 

 

 

 

 



 6 PROCESSO SELETIVO 2009-2 – UNIFAL-MG  1
O
 DIA  GABARITO 1 

 

 

6 

16. Três partículas de mesma massa, ao passarem por uma região onde existe campo magnético, seguem as 

trajetórias mostradas na figura abaixo. A alternativa que representa CORRETAMENTE os valores das 

cargas (q1, q2 e q3) e dos módulos das velocidades (v1, v2 e v3) dessas partículas é: 

 

a) q1 = q2 e v1 > v2 

b) q2 = - q3 e v2 = v3 

c) q1 = - q3 e v1 = v3 

d) q1 = q3 e v1 < v3 

 

 

1 

2 3 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 17 A 24 
 
17. O território brasileiro se caracteriza por uma enorme diversidade de paisagens naturais. Segundo o geógrafo 

Aziz Ab’ Saber (2005: 47), essas paisagens podem ser classificadas como domínios morfoclimáticos e se 
caracterizam “pela presença de baixos planaltos, drenados por uma imensa bacia hidrográfica. A vegetação 
é de floresta latifoliada densa e heterogênea e o clima é equatorial”. 
 
(TAMDJIAN, James Onnig. Geografia Geral e do Brasil. Estudos para compreensão do espaço: ensino médio. Volume 

único. São Paulo: FDT, 2005.) 
 
De acordo com os conhecimentos sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, marque a alternativa que 
indica CORRETAMENTE a descrição do texto acima: 
 
a) Caatinga. 
b) Amazônia. 
c) Mares de Morros Florestados. 
d) Cerrado. 
 
 

18. Observe o mapa abaixo: 
 

 
 
 
Dentre as bacias representadas no mapa, uma delas se caracteriza por ser uma longa depressão e sua 
importância pode ser medida, entre outras coisas, pelo volume de água que transporta na região semi-árida. 
O nome desta bacia hidrográfica é: 
 
a) Bacia do rio Amazonas. 
b) Bacia Platina. 
c) Bacia do rio São Francisco. 
d) Bacia do rio Tocantins. 
 
 

(FONTE: Anuário Estatístico do Brasil – 1992 – FIBGE.) 
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19. Nas últimas décadas, vem ocorrendo um rápido processo de desconcentração industrial. Em outras 

palavras, há um movimento de interiorização de indústrias no Brasil, que buscam instalar-se no interior do 
Centro-Sul do país. Tal fato está alterando a lógica da localização industrial.  
 
De acordo com os conhecimentos sobre o processo de desconcentração industrial no Brasil, a alternativa 
que NÃO justifica esse processo é:  
 
a) Existência de mão-de-obra mais barata. 
b) Oferta de terrenos mais baratos. 
c) Oferta de incentivos fiscais cada vez maiores. 
d) Preocupação com a preservação do meio ambiente. 
 
 

20. Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO faz parte do plano de ocupação da Amazônia a partir da 
década de 1970:  
 
a) Criação da Zona Franca de Manaus, um pólo industrial que oferecia muitos incentivos financeiros e 

fiscais, especialmente para o setor eletrônico. 
b) Promoção de uma reforma agrária que distribuiu terras em áreas da região Norte, com acesso facilitado e 

infra-estrutura para atender à população de migrantes. 
c) Implantação de grandes projetos de exploração agrícola e mineral, que abriram as portas da Amazônia 

para grupos empresariais estrangeiros. 
d) Construção da Transamazônica, que deveria integrar toda a região, porém sua construção nunca se 

completou. 
 
 

21. Observe o gráfico abaixo: 
 

 
 
 
Na década de 1970, as mulheres brasileiras tinham, em média, 5,8 filhos. Em 1996, essa média já havia 
caído para 2,3 filhos. Hoje é de 2,2 filhos por mulher. A queda da fecundidade das mulheres brasileiras está 
relacionada à crescente urbanização do país.  
 
De acordo com o gráfico e os conhecimentos sobre a estrutura da população brasileira, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
a) A crescente participação da mulher no mercado de trabalho, que implica em uma dupla jornada de 

trabalho, afeta o número de filhos. 
b) Os casamentos tardios reduzem o período social de fertilidade e, consequentemente, a média de filhos 

por família. 
c) O elevado custo de criação dos filhos nas cidades ocasiona naturalmente uma diminuição do número de 

filhos nas famílias. 
d) O pouco conhecimento de métodos anticoncepcionais e a mentalidade religiosa impede o uso de métodos 

contraceptivos. 

(FONTE: IBGE, Projeção preliminar da população do Brasil- Revisão 2000.) 
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22. Considerando o crescimento econômico e o modelo de modernização do campo no Brasil, marque a 

alternativa que indica CORRETAMENTE uma das políticas públicas conservadoras para o meio rural: 
 
a) O incentivo do Estado ao desenvolvimento local e a permanência na terra. 
b) O incentivo à produção de alimentos destinados ao mercado interno. 
c) O incentivo ao aumento da produção de matérias-primas para indústria. 
d) O incentivo de transferência de renda para o setor rural. 
 
 

23. A terceira revolução industrial pode ser caracterizada: 
 
a) pelo sistema corporativo de produção. 
b) pelo aparecimento da biotecnologia e da microeletrônica. 
c) pela utilização de energia elétrica e pelo aparecimento dos motores. 
d) pela construção das primeiras estradas de ferro e pelo uso do petróleo. 
 
 
 

24. Analise os seguintes itens: 
 
I. A revolução tecnocientífica e as indústrias de ponta do atual ciclo de inovações anunciaram o 

esgotamento do fordismo. 
II. As indústrias de ponta se caracterizam pela forma de produção conservadora baseada nos padrões 

tradicionais de localização industrial. 
III. No meio tecnocientífico-informacional, as corporações estruturam redes globais integradas pelas 

tecnologias da informação. 
IV. As universidades e os centros de pesquisa são importantes aliados na qualificação da mão-de-obra no 

novo modelo de produção industrial. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, III e IV, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 25 A 32 
 
 
25. As Cruzadas, no Medievo, foram uma tentativa da cristandade ocidental em conquistar os locais sagrados do 

catolicismo. É CORRETO afirmar que uma das principais consequências das Cruzadas foi: 
 
a) a formação de nações cristãs no Ocidente, como Portugal, Espanha e França, permitindo a pacificação da 

região. 
b) a consolidação do feudalismo, em virtude da unificação dos vários reinos em torno de um objetivo comum. 
c) o incremento das relações comerciais da Europa com o Oriente, permitindo a circulação de navios 

europeus pelo Mediterrâneo. 
d) a superação das rivalidades políticas entre as nações europeias através do fortalecimento da Igreja 

Católica. 
 
 
 

26. Sobre o Mercantilismo, é CORRETO afirmar que: 
 
a) ampliou o poder da nobreza feudal, possibilitando a adoção do protecionismo alfandegário. 
b) adotou a centralização administrativa e a cobrança de impostos como instrumento de dominação social. 
c) permitiu a lógica de valorização da terra como investimento, favorecendo a burguesia agrária. 
d) fortaleceu economicamente alguns reinos europeus, que tinham no comércio e no metalismo suas 

principais fontes de renda. 
 
 
 

27. Com relação à colonização francesa, espanhola e inglesa no continente americano, é CORRETO afirmar: 
 
a) A colonização espanhola, baseada no trabalho compulsório indígena, nos séculos XVI e XVII, predominou 

nas áreas mineradoras do México e Peru. 
b) A colonização inglesa na região do Caribe baseava-se no trabalho escravo indígena e na grande lavoura 

de exportação. 
c) Nas regiões de colonização francesa, predominou a escravidão indígena, fundamental para a produção da 

economia canavieira. 
d) A colonização inglesa da América do Norte baseava-se, ao Sul, na agricultura familiar e atividades 

manufatureiras e, ao Norte, na lavoura escravista de exportação. 
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28. Leia o texto abaixo: 

 
que preto branco índio o quê? 

branco índio preto o quê? 

índio preto branco o quê? 

 

aqui somos mestiços mulatos 

cafuzos pardos mamelucos sararás 

crilouros guaranisseis e judárabes 

 

orientupis orientupis 

ameriquítalos luso nipo caboclos 

orientupis orientupis 

iberibárbaros indo ciganagôs 

[...] 

aqui somos mestiços mulatos 

cafuzos pardos tapuias tupinamboclos 

americarataís yorubárbaros. 

 

somos o que somos 

inclassificáveis. 
 

(ANTUNES, Arnaldo. Inclassificáveis. IN: O silêncio. São Paulo: Warner, 1996.) 

 
O texto acima aborda o alto índice de miscigenação da sociedade brasileira ao longo de sua história. Na 
segunda metade do século XIX, a imigração para o Brasil de expressivos contingentes populacionais pode 
ser associada: 
 
a) ao aumento da demanda de artesãos nas cidades para atender ao mercado de exportação. 
b) à substituição do trabalho escravo na lavoura, que entrou em declínio a partir da proibição do tráfico. 
c) à introdução do sistema de parceria na produção de café, garantindo a continuidade da produção do Vale 

do Paraíba. 
d) à valorização do trabalho agrícola incentivando novos cultivos, como o açúcar, em substituição à 

decadente economia cafeeira. 
 
 

29. No que diz respeito ao governo de Arthur Bernardes na Presidência da República (1922-1926), assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a um dos principais acontecimentos ocorridos na política nacional: 
 
a) A Guerra do Contestado. 
b) O Movimento tenentista. 
c) A Manutenção de Estado de Sítio permanente. 
d) A Coluna Prestes. 
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30  “Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por Ele 

estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de 
sua qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a fim de 
sentir e falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de 
Quem ele é a imagem na terra."  

 
(BODIN, Jean. "A República". IN: CHEVALIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel aos nossos 
dias. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1966. p. 58.) 
 
Com base nos conhecimentos sobre o absolutismo e a partir do texto de Jean Bodin, é CORRETO afirmar: 
 
a) O monarca absolutista tinha plenos poderes e as ações não eram limitadas por qualquer espécie de lei e 

sua forma de governo era considerada despótica. 
b) Ao chefe de estado era proibido fazer leis com validade em todo o país, decretar a guerra e a paz, criar 

cargos públicos, condenar ou perdoar os réus, cunhar moedas, estabelecer ou suspender impostos. 
c) Para os teóricos do absolutismo, o governo monárquico era a forma mais eficaz de soberania, pois 

dispunha da unidade régia e de autoridade divina. 
d) Segundo a teoria do direito divino, a Igreja Católica estaria destituída de qualquer prerrogativa na 

administração dos sacramentos, que passam a ser incumbência do príncipe soberano.  
 
 

31. Em 28 de fevereiro de 2008, Fidel Castro passou, por tempo indeterminado, o comando de Cuba ao seu 
irmão Raul Castro. A mudança foi acompanhada pela expectativa de abertura de um governo que completou 
cinquenta anos em primeiro de janeiro de 2009. O então presidente dos Estados Unidos da América, George 
W. Bush, considerou o afastamento de Fidel Castro da frente do governo como o início do processo de 
democratização de Cuba. Sobre a situação de Cuba e a Revolução Cubana, é CORRETO afirmar: 
 
a) Ao longo dos cinquenta anos de governo é possível notar um decréscimo na qualidade de vida da 

totalidade dos moradores de Cuba, especialmente no que diz respeito à assistência médica e à educação. 
b) O médico e líder guerrilheiro Che Guevara definiu a Revolução Cubana como sendo camponesa, 

reconhecendo a relevância do setor agrário em Cuba e na América Latina. 
c) Em 1960, foram privatizados os principais setores da indústria e do comércio, acarretando uma imigração 

maciça de profissionais liberais para Cuba, a grande maioria proveniente dos EUA. 
d) A invasão da Baía dos Porcos pelas forças financiadas por norte-americanos promoveu uma aproximação 

entre os Estados Unidos da América e o governo cubano, o que foi lembrado por George W. Bush.   
 
 

32. Vários foram os comentários sobre as possíveis relações entre o fundamentalismo islâmico e os conflitos no 
Afeganistão e no Iraque, bem como o fenômeno do terrorismo suicida envolvendo as torres gêmeas do 
World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Com base nos conhecimentos sobre o fundamentalismo 
religioso islâmico e a “Guerra contra o Terror”, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
a) O islamismo é um sistema ideológico-religioso que difunde sua fé exclusivamente por meio do terrorismo 

islâmico baseado na ideia de guerra justa. 
b) As campanhas bélicas encabeçadas por George W. Bush para “erradicar o maléfico terrorismo” se 

restringiram ao território dos Estados Unidos da América. 
c) O fundamentalismo é um movimento restrito à civilização e à cultura islâmica, fundamentado na tradição 

bélica do Corão e no discurso dos talibãs. 
d) O fundamentalismo é um movimento de retomada de uma tradição sagrada como resposta às perdas das 

heranças culturais e religiosas de um grupo ou nação. 
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AS QUESTÕES DE 33 A 40 REFEREM-SE A LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS – PÁG. 15 OU FRANCÊS – PÁG. 13) 
 

VOCÊ DEVERÁ RESPONDER ÀS QUESTÕES RELATIVAS AO IDIOMA PELO QUAL OPTOU NO ATO DA INSCRIÇÃO 
 

LÍNGUA INGLESA – QUESTÕES DE 33 A 40 

 

Fast-Food Nation: The True Cost Of America's Diet 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

After four decades, our obsession with fast, cheap food has transformed our towns with steep industrial roofs, and flooded the 

labor market with low paying jobs. Is this a healthy menu?  

During the last four decades, fast food has infiltrated every nook of American society. “McDonald’s”, an industry that began with 

a handful of modest hot dog and hamburger stands in Southern California, has spread to every corner of the nation, selling a broad 

range of foods wherever paying customers may be found. Fast food is now served not only at restaurants and drive-thrus but also at 

stadiums, airports, college campuses and elementary schools, on cruise ships, trains and airplanes, at Kmarts, Wal-Marts, gas 

stations and even hospital cafeterias. In 1970, Americans spent about $6 billion on fast food. Last year they spent more than $100 

billion.  

Americans now spend more money on fast food than they do on higher education, personal computers, software or new cars. 

They spend more on fast food than on movies, books, magazines, newspapers, videos and recorded music - combined.  

The rapid growth of the fast-food industry has been driven by fundamental changes in the U.S. economy. The average 

American worker’s salary peaked in 1973 and then steadily declined until last year. Women entered the work force in record numbers, 

often motivated less by feminism than by a need to help pay the bills. In 1975, about a third of American mothers with young children 

worked outside the home; today about two-thirds of such mothers are employed. As the sociologists Cameron Lynne Macdonald and 

Carmen Sirianni have noted, the entry of women into the nation's work force has represented an increasing demand for the types of 

services that housewives traditionally performed: cooking, cleaning and child care. The fast-food industry has benefited from these 

demographic changes, supplying at low cost the meals no longer prepared in the home and hiring at low salaries millions of young 

women in need of extra income.  

The McDonald's Corp. has become a powerful symbol of America's service economy, the sector now responsible for ninety 

percent of the country's new jobs. In 1968, McDonald's operated about 1,000 restaurants. Today it has about 23,000 restaurants 

worldwide and opens roughly 2,000 new ones each year. It’s estimated that one out of every eight Americans has worked at 

McDonald's. The company annually trains more new workers than the U.S. Army. McDonald's is the nation's largest purchaser of beef 

and potatoes and the second-largest purchaser of poultry. A whole new breed of chicken was developed to facilitate the production of 

McNuggets. The McDonald's Corp. is the largest owner of retail property in the world. In fact, the company has been earning the 

majority of its profits not from selling food but from collecting rent. McDonald's spends more money on advertising and marketing than 

does any other brand, much of it targeted at children. A survey of American schoolchildren found that ninety-six percent could identify 

Ronald McDonald. The only fictional character with a higher degree of recognition was Santa Claus. 
 
(Source: adapted from The Rolling Stone Magazine (USA), Issue 794, September 3rd 1998 http://www.mcspotlight.org/media/press/rollingstone1.html.) 

 
 

33. According to the text, it is CORRECT to say that: 
 
a) Americans spend less money on new cars than on fast food. 
b) Americans spend as much money on fast food as on books. 
c) Americans less money on fast food than computers and software. 
d) Americans spend more money entertainment than on fast food. 
 
 

34. The activity, mentioned in the text, that was NOT associated with women before the 1970’s is: 
 
a) cooking for their family. 
b) taking care of their children. 
c) working outside the home. 
d) cleaning the house. 
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35. The text states that, McDonald’s advertisement campaign has on mind primarily:  

 
a) teenagers. 
b) children. 
c) adults. 
d) elders. 
 
 
 

36. Choose from the following alternatives the word that functions as a verb in the text: 
 
a) changes (line 17). 
b) stands (line 04). 
c) profits (line 25). 
d) trains (line 22). 
 
 

37. The word broad (line 4) can be best replaced by: 
 
a) narrow. 
b) thin. 
c) wide. 
d) small. 
 
 

38. Choose the alternative in which the verb tense is in the passive voice: 
 
a) has been driven (line 11). 
b) has become (line 19). 
c) has been earning (line 24). 
d) has benefited (line 16). 
 
 

39. The possessive adjective its (line 25) refers to: 
 
a) the majority. 
b) the company. 
c) food . 
d) profits. 
 
 

40. Choose the word that functions as an adjective in the text: 
 
a) increasing (line 15). 
b) selling (line 25). 
c) supplying (line 17). 
d) collecting (line 25). 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA – QUESTÕES DE 41 A 48 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 41 a 45: 
 

Compro, logo existo 
 
 § 1 
 
 § 2 
 
 
 
 
 § 3 
 § 4 
 
 
 
 § 5 
 
 
 § 6 
 
 
 
 
 § 7 
 
 
 
 
 
 
 § 8 
 
 
 
 § 9 
 

Uma amiga acabou de chegar de Londres. Adorou, lógico. Mas ela disse que os preços estão um escândalo, uma 
exorbitância. Pensei: então é pra lá que eu vou.  

Explico: eu também cheguei de viagem, estive em Buenos Aires e os preços por lá estão igualmente um escândalo... de 
tão baixos! Algum problema nisso? Sim, há um problema nisso. Óbvio que é sensacional ter transporte público barato (uma 
viagem de metrô está por cerca de 60 centavos e qualquer corrida de táxi dentro dos bairros mais procurados não custa mais do 
que R$ 5). Nada como tomar um bom vinho sem ter vontade de cair em prantos quando chega a conta, e comprar um casaco pra 
vida toda pagando três vezes menos o valor que pagaríamos aqui.  

O problema? Já digo. 
Quem gosta de viajar, mas gosta mesmo, aproveita seu tempo para caminhar pela cidade, apreciar prédios históricos, 

conhecer parques, entrar em livrarias, visitar museus e galerias de arte, vasculhar lojas de discos, jantar bem, ir a espetáculos e 
tomar um café com calma em algum lugar charmoso enquanto observa os transeuntes. Claro, fazer umas comprinhas também 
está no roteiro. 

O problema, enfim: numa cidade com preços atraentes como Buenos Aires, todo o resto (museus, shows, parques, cafés) 
fica para quando sobrar tempo  no caso de. O objetivo passa a ser comprar. Ir a todos os shoppings. Gastar até o último 
centavo, trazer tudo o que puder, abandonar-se à compulsão.  

Eu, que estou longe de ser uma consumista crônica e me orgulho do meu comedimento, também fiquei impressionada 
com os preços argentinos. Uma pessoa controlada faz o quê? Aproveita uma tarde para comprar o que precisa e segue seus dias 
curtindo o que a cidade tem a oferecer em termos culturais, ambientais e artísticos. A questão é saber diferenciar o que se precisa 
do que não se precisa e, se formos honestos, chegaremos à conclusão de que não precisamos nem da metade do que 
consumimos. 

Eu gosto de bugigangas, e minhas compras em viagem quase sempre se restringem a artigos de papelaria, acessórios 
(pulseiras, echarpes, óculos) e algum artesanato, são os meus suvenires habituais, coisinhas coloridas e inventivas que me fazem 
lembrar da viagem pra sempre. Também me atrai, de vez em quando, algo que seja extravagante, inusitado, diferente de tudo o 
que já vi. Mas se você entra em surto por causa de preço bom, vai encher três malas extras de jeans, camisetas, bolsas, sapatos, 
lençóis, cobertores, louças, candelabros e mais uma quantidade de coisas volumosas que, tudo bem, são baratas, mas que 
podem ser tranqüilamente encontradas na sua cidade, só que na sua cidade você nem olharia para elas, não importa quanto 
custassem. 

Teve um momento em que me vi dentro de uma loja revirando cabides e me deu um estalo: o que estou fazendo aqui? 
Que ânsia é essa de “aproveitar” os preços? Tenho que aproveitar a cidade, o meu tempo livre, a minha companhia, o meu olhar 
estrangeiro, a minha sede de informação, a minha curiosidade, e não me sobrecarregar de sacolas. É preciso estabelecer uma 
fronteira entre se encantar de verdade por um artigo e ser louca por comprar, simplesmente. 

Da próxima vez, Londres. É perfeito. Olha-se algumas vitrines, suspira-se e toca-se em frente até um dos arrebatadores 
parques da cidade para fazer um divertido piquenique, que sai bem mais em conta. 
 
(MEDEIROS, Martha. Compro, logo existo. Revista O Globo. Rio de Janeiro, ano 4, n. 206, p. 24, 6 jul. 2008.) 
 
 

41. De acordo com o texto, é possível concluir que: 
 
a) todos os turistas do mundo são consumistas crônicos e extravagantes. 
b) as cidades oferecem aos turistas as atrações meramente comerciais. 
c) os turistas devem procurar conhecer as cidades e não apenas comprar. 
d) as cidades apenas atraem os turistas através de seus preços exorbitantes. 
 
 

42. De acordo com o texto, quem gosta mesmo de viajar aproveita seu tempo para: 
 
a) visitar museus, galerias de arte e prédios históricos. 
b) ir a parques, livrarias e desfiles de moda. 
c) andar pela cidade, pela praia e por ciclovias. 
d) fazer compras em shoppings, feiras e supermercados. 
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43. “Compro, logo existo.” (título) 
 
O vocábulo “logo”, na sentença acima, tem valor de: 
 
a) exclusão. 
b) adição. 
c) restrição. 
d) conclusão. 
 
 

44. Marque a alternativa em cujo trecho NÃO aparece uma expressão típica do uso informal do português: 
 
a) “[...] estive em Buenos Aires e os preços por lá estão igualmente um escândalo... de tão baixos!” (§ 2) 
b) “Claro, fazer umas comprinhas também está no roteiro.” (§ 4) 
c) “A questão é saber diferenciar o que se precisa do que não se precisa [...].” (§ 6) 
d) “Olha-se algumas vitrines, suspira-se e toca-se em frente até um dos arrebatadores parques da cidade [...].” (§ 9) 
 
 

45. “[...] só que na sua cidade você nem olharia para elas, não importa quanto custassem.” (§ 7)  
 
No fragmento acima, o pronome “elas” se refere a: 
 
a) coisas volumosas. 
b) bolsas coloridas. 
c) camisetas estampadas. 
d) louças antigas. 
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LITERATURA 

 

46. Leia o poema abaixo: 
 

Vício na fala 

 
Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mió 

Para pior pió 

Para telha dizem teia 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados 
 

(ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil. 4. ed. São Paulo: Globo,  p. 80. 1991.) 
 
É INCORRETO afirmar que o poema: 
 
a) valoriza a língua culta em detrimento da língua falada. 
b) aborda o contraste entre a língua culta e a fala popular. 
c) realiza uma crítica bem-humorada sobre a linguagem. 
d) encerra um exemplo do lirismo objetivo presente na poesia moderna. 
 
 

47. Uma das características das obras barrocas é a presença do Paradoxo. Assinale a alternativa que apresenta 
esta figura de linguagem: 
 
a) “Anjo no nome, Angélica na cara! 

Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 
Ser Angélica flor, e Anjo florente, 
Em quem, senão em vós, se uniformara:” (p. 202) 

 
b) “Que falta nesta cidade? ........................ Verdade. 

Que mais por sua desonra? .................. Honra. 
Falta mais que se lhe ponha? ................Vergonha. 

 
O demo a viver se exponha, 
Por mais que a fama a exalta, 
Numa cidade onde falta 
Verdade, honra, vergonha.” (p. 37) 

 
c) “Se sois homem valoroso, 

Dizem que sois temerário, 
Se valente, espadachim, 
E atrevido, se esforçado.” (p. 96) 

 
d) “Ardor em firme coração nascido; 

Pranto por belos olhos derramado; 
Incêndio em mares de água disfarçado; 
Rio de neve em fogo convertido:” (p. 218) 

 
(MATOS, Gregório de. Poemas Escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1976.) 
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48. Sobre o protagonista do conto “A hora e a vez de Augusto Matraga” é INCORRETO afirmar: 

 
a) recebeu, no início da narrativa, o nome de Matraga pelo narrador. 
b) acolheu o temido chefe de jagunços Joãozinho Bem-Bem e seu bando. 
c) perdeu terras, fazendas, capangas, esposa e filha e quase perdeu a própria vida. 
d) foi salvo por um casal de pretos, depois de espancado, torturado e quase morto. 
 
 
 
 

 
MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 49 A 56 

 

49. Na resolução da equação modular 5|32| =−x , obtém-se dois números reais cuja média aritmética é: 

 
a) 1/2 
b) 7/2 
c) 5/2 
d) 3/2 
 
 

50. O triângulo retângulo ABC, região hachurada na figura abaixo, tem área igual a a3 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Então o valor de ( )f a  é: 

 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
 
 

51. Anselmo azulejou uma parede utilizando azulejos quadrados de 15 cm de lado. Se a parede é retangular e 
tem dimensões 0,90 m por 1,20 m, então o número de azulejos necessários para cobrir a parede foi: 
 
a) 46 
b) 48 
c) 50 
d) 52 
 
 

A 

B 

a 2a 

( ) =f x kx  

x 

y 

C 
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52. Na figura abaixo, têm-se os esboços dos gráficos de ( ) 2 2−= +f x x x  e ( ) = +g x ax b . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É CORRETO afirmar que as constantes a e b são números inteiros tais que: 

 
a) a e b são pares. 

b) a e b são ímpares. 

c) a é ímpar e b é par. 

d) a é par e b é ímpar. 

 
 

 
53. O quadro abaixo apresenta a produção e vendas, em determinado mês, de três montadoras A, B e C. 

 
Montadora Unidades produzidas Porcentagem vendida da produção 

A 7.000 85% 
B 9.000 90% 
C 4.000 x% 

 
Sabendo-se que, naquele mês, as três montadoras juntas venderam 17.450 dos 20.000 carros produzidos, o 
valor de x é: 

 
a) 80 
b) 85 
c) 90 
d) 95 
 
 
 
 

54. A soma das soluções da equação ,01
4

4

1

1
=+

−
+

− xx
 em }{ 41,−= RIU , é: 

a) 0 
b) 2 
c) 4 
d) 6 
 

 
 
 
 
 

2 x 

y 
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55. Considere as matrizes A = 
3 0

1 2−

 
 
 

  e  B = 
0 1 0

3 0 1
 
 
 

. A soma de todos os elementos da matriz AB é: 

 
a) 12 
b) 10 
c) 13 
d) 15 
 
 

56. Dividindo-se o polinômio 45 23 −+ xx  por 12 −x , obtém-se um quociente ( )q x  e um resto ( )r x . A 

diferença ( ) ( )−q x r x  é uma função cujo gráfico é uma reta de coeficiente angular: 

 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 57 A 64 

 
57. O cloreto de sódio tem em sua composição química 39,32% de sódio e 60,68% de cloro, em massa. 

 
A fórmula mínima do cloreto de sódio é: 
 
a) NaCl2 
b) Na2Cl 
c) Na3Cl2 
d) NaCl 
 
 

58. No rótulo de um frasco contendo nitrato de prata (AgNO3), está escrito que este material é 95% puro. A 
respeito dessa informação é INCORRETO afirmar que: 
 
a) a cada 100 g de AgNO3, 90 g são de nitrato puro. 
b) a cada 60 g de AgNO3, 3 g são de impurezas. 
c) a cada 40 g de AgNO3, 38 g são de nitrato puro. 
d) a cada 100 g de AgNO3, 5 g são de impurezas. 
 
 

59. Quando o cloreto de prata é misturado com água, estabelece-se o equilíbrio químico segundo a reação: 
 

AgCl(s) Ag (aq)   +     Cl(aq)
+

_

 
 
A constante de equilíbrio para esta reação é: 
 
a) Kps = [Ag

+] [Cl-] / [AgCl] [H2O] 

b) Kps = [Ag
+] [Cl-] / [AgCl] 

c) Kps = [Ag
+] [Cl-] 

d) Kps = [AgCl] 
 
 

60. O ácido acetilsalicílico, componente utilizado em medicamentos contra gripe e resfriado, apresenta a 
seguinte fórmula estrutural: 
 

O

CH3

O OH

O

 
 
As funções orgânicas presentes na estrutura do ácido acetilsalicílico são: 
 
a) Álcool; éter. 
b) Aldeído; ácido. 
c) Ácido; éster. 
d) Anidrido; amida. 

61. A respeito do elemento que pertence à família 2, período 4 da Tabela Periódica, é CORRETO afirmar que: 
 
a) seu número atômico é 38. 
b) seu símbolo químico é K. 
c) sua configuração eletrônica é representada por 2 / 8 / 8 / 2. 
d) sua camada de valência é formada por 20 elétrons. 
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62. Dentre os grupos de funções químicas, a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE, a fórmula de um 

óxido, uma base e um sal, respectivamente, é: 
 
a) Pb(OH)2; CaCl2; FeO 
b) Fe2O3; Mg(OH)2; NaCl 
c) N2O5; AgNO3; NaOH 
d) CoO; H2SO4; KI 
 
 
 

63. A reação de combustão entre o hidrogênio e o oxigênio gasoso produz água, segundo a equação química: 
 

 
 
A partir da equação representada, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) a equação indica a combustão de 1 mol de moléculas de hidrogênio. 
b) o calor de combustão do hidrogênio é igual a -68,3 kJ / mol. 
c) o calor de formação da água é igual a -68,3 kJ / mol. 
d) a equação indica a combustão de 1 mol de moléculas de água. 
 
 

64. O citral, cuja fórmula estrutural está mostrada abaixo, tem um forte sabor de limão e é utilizado na indústria 
alimentícia para dar sabor e aroma cítrico. 
 

CH3

CH3

CH3

O

 
 
É CORRETO afirmar que a fórmula molecular do citral é: 
 
a) C8H10O 
b) C10H15O 
c) C10H16O 
d) C10H15O2 

H2(g)         +          O2(g) H2O(l)   1/2 ∆H = -68,3 kJ / mol
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  Gabarito 

 Questão 1 2 3 4 

1 A C B A 

2 D B A D 

3 B A D D 

4 C C A B 

5 A D A D 

6 D C A D 

7 C C C B 

B
io

lo
g
ia

 

8 B B C A 

9 C C C A 

10 B B A D 

11 A D C D 

12 A A D B 

13 D B D C 

14 C C B B 

15 A B A A 

F
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ic
a
 

16 B D C D 

17 B B D C 

18 C C A D 

19 D D C B 

20 B B A D 

21 D A B A 

22 C D D A 

23 B C B B 

G
e
o
g
ra

fi
a
 

24 A A A D 

25 C D D A 

26 D A C A 

27 A B A A 

28 B C B D 

29 A D A D 

30 C C D C 

31 B A D C 

H
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tó
ri
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32 D A A B 

 

 

  Gabarito 

 Questão 1 2 3 4 

33 A B C D 

34 C D A B 

35 B C D A 

36 D A B C 

37 C D A B 

38 A B C D 
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u
a
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s
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a
n
g
e
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a
 -
 

In
g
lê

s
 

40 A B C D 

41 C A B C 

42 A C D A 

43 D D A B 

44 C A B C 

45 A C D A 

46 A B C D 

47 D A B C 

L
. 
P
o
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u
g
u
e
s
a
 e

 

L
it
e
ra

tu
ra

 

48 A D B C 

49 D B C A 

50 C B A D 

51 B C D A 

52 C A D B 

53 B A A D 

54 A D B D 

55 B A B C 

M
a
te

m
á
ti
c
a
 

56 A C D C 

57 D B A D 

58 A B D A 

59 C D A C 

60 C C B B 

61 C D B A 

62 B A D A 

63 D A B C 

Q
u
ím

ic
a
 

64 C C B D 

 


