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1. Este caderno de provas é composto de 54 questões de conhecimentos gerais incluindo 4 questões de Língua 

Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês). 

2. Verifique se não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. 

3. Em cada questão há APENAS UMA alternativa certa. 

4. Você pode fazer anotações no caderno de provas, inclusive assinalando a alternativa que julgar correta, mas registre 
sua escolha no cartão-resposta. 

5. Não serão permitidas rasuras ou quaisquer formas de alteração no seu cartão-resposta, pois não haverá substituição 
por erro de preenchimento no mesmo. 

6. O cartão-resposta deve ser preenchido com caneta esferográfica preta ou azul, cobrindo todo o espaço, sem 
ultrapassar sua margem. 

7. Não dobre ou amasse o cartão-resposta, pois isto impedirá sua leitura. 

8. Esta prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e seu término às 12:00h (horário 
local). 

9. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver todo material desta Prova ao fiscal. 

10. O seu cartão-resposta contém 60 (sessenta) questões. Assinale somente as questões de 1 a 54. 

11. Para resolver as questões de Língua Estrangeira referente a sua opção, você deverá localizá-las no final deste Boletim 
de prova (questões 51 a 54). 

12. É terminantemente proibida a comunicação entre candidatos. 

Nome do candidato: Nº de inscrição 

Curso: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

Meditar faz bem ao coração 

Pesquisas mostram que a meditação ajuda no tratamento das 
doenças cardíacas 

CILENE PEREIRA 
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A meditação – técnica cujo objetivo é interromper o fluxo de pensamentos na mente – está se 
tornando uma aliada cada vez mais forte no tratamento das doenças do coração. Diversos 
estudos apontam neste sentido. Um dos mais recentes foi realizado pela Universidade da 
Pensilvânia (EUA) com portadores de insuficiência cardíaca: incapacidade de o coração bombear 
sangue para o resto do corpo. 

Foram selecionados 23 pacientes recém- hospitalizados. Eles foram divididos em dois grupos. O 
primeiro foi orientado a praticar a meditação todos os dias, durante 20 minutos, enquanto o 
segundo recebeu o suporte de informações médicas a respeito da doença. O experimento durou 
seis meses e neste período todos os pacientes continuaram a tomar seus medicamentos 
convencionais. 

Aqueles que praticaram a meditação tiveram melhor desempenho nos testes efetuados três e seis 
meses após o início da pesquisa. Eles demonstraram maior condicionamento físico e 
apresentaram menores índices de depressão, febre e hospitalização. “A meditação pode ser um 
complemento eficaz para melhorar a qualidade de vida do paciente”, diz o médico Ravishankar 
Jayadevappa, coordenador do trabalho. Outro estudo, feito na Universidade Maharishi (EUA), 
concluiu que essa prática auxilia na redução da pressão arterial. De acordo com a pesquisa, 
realizada com 150 pacientes acompanhados durante um ano, o grupo que meditou obteve melhor 
controle da pressão e precisou de menos remédios comparados aos pacientes que se 
submeteram a exercícios de relaxamento ou aos que só receberam informações de saúde. 

Diante de conclusões como essas, há um esforço para entender os mecanismos que explicariam 
os benefícios. Por enquanto, existem algumas hipóteses. Uma delas é resultado de um estudo 
conduzido no Cedars-Sinai Research Institute (EUA). Ele indicou que a meditação atuaria no 
sistema nervoso, ajudando a regular a resposta do organismo ao stress, conhecido fator de risco 
para o coração. Em outra pesquisa, cientistas da Universidade de Harvard descobriram que a 
prática está associado ao aumento de óxido nítrico no sangue – a substância é vasodilatadora e 
quando em maior concentração facilita o fluxo sangüíneo, diminuindo a pressão arterial. 

 No Brasil, esse método ganha espaço. A advogada Maria Rita Paes de Almeida, 48 anos, o 
pratica há cinco anos. Freqüentadora do Centro Integrado de Ioga, Meditação e Ayurveda 
(medicina indiana) Ciymam, em São Paulo, ela acredita que isso a auxilia a controlar a pressão. 
“Ela me acalma”, diz. A meditação também é adotada em dois hospitais e 42 postos municipais de 
saúde de São Paulo. “É uma maneira de tratar doenças enxergando o indivíduo de forma mais 
ampla”, explica a médica Tazue Branquinho, coordenadora do programa de Medicina Tradicional e 
Práticas Integrativas em Saúde, de São Paulo. É importante salientar que se trata de um método 
complementar. “É um recurso coadjuvante. Os pacientes não podem abandonar as 
recomendações médicas”, esclarece o médico Hilton Chaves, secretário da Sociedade Brasileira 
de Hipertensão. 

Isto é, 01/08/2007 
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Questão 1 
Tomando por base o Texto I, assinale a alternativa correta. 
 
(a) As doenças do coração podem ser tratadas com eficácia através, principalmente, da técnica 
de meditação. 
(b) É indiferente para a norma culta o uso de “incapacidade de o coração bombear...” (l. 4) ou 
incapacidade do coração bombear, pois para a referida norma a contração, neste caso, é 
facultativa. 
(c) Pela estruturação da sentença “Eles foram divididos em dois grupos. O primeiro foi 
orientado a praticar...” (l. 6 e 7), é correto afirmar que o termo “primeiro” exerce, sintaticamente, 
a função de sujeito agente por substituir a palavra grupo. 
(d) Se reconstruirmos a sentença “Foram selecionados 23 pacientes recém-hospitalizados...” 
(l.6), empregando a voz passiva sintética, haverá apenas alteração estrutural na sentença, pois 
o sentido permanecerá o mesmo. 
(e) Na frase “Outro estudo, feito na Universidade Maharishi (EUA), concluiu que essa...” (l. 15) 
o emprego das vírgulas é obrigatório, visto que, estruturalmente, elas estão separando o 
aposto. 
 
Questão 2 
Assinale a única alternativa que contém uma informação correta de acordo com o Texto I. 
 
(a) Segundo o médico Ravishankar Jayadevappa (l. 14 e 15), a meditação é o melhor meio 
para a garantia de saúde pelas pessoas. 
(b) Na frase “No Brasil, esse método ganha espaço.” (l. 27), a expressão em destaque 
desempenha a função de adjunto adverbial e, por isso, pode ser deslocada para o final da 
sentença, embora esse deslocamento provoque alteração de sentido. 
(c) No enunciado “...ela acredita que isso a auxilia a controlar a pressão.” (l. 29), cada um dos 
usos do termo a está desempenhando, morfologicamente, uma função diferente. 
(d) Por apresentar argumentos, linguagem e temática relacionada à área médica, o texto deve 
ser considerado um texto técnico-científico. 
(e) Pela maneira como o assunto principal do texto é desenvolvido, ele deve ser considerado 
predominantemente narrativo. 
 
Questão 3 
Com relação ao segundo parágrafo do Texto I, pode-se afirmar que: 
 
(a) todos os períodos que o compõem foram construídos, prioritariamente, levando em 
consideração a passividade do verbo. 
(b) os anafóricos primeiro e segundo, nele utilizados, referem-se a pacientes. 
(c) ele foi construído alternando períodos simples e períodos compostos. 
(d) nele, o vocábulo enquanto (l. 7) pode ser substituído, sem alteração de sentido, por à 
medida que. 
(e) os vocábulos suporte e pacientes apresentam, sintaticamente, equivalência de função. 
 
Questão 4 
Considere as proposições abaixo: 
 
I. A autora do texto apresenta as informações para o leitor de forma clara, objetiva e sem 
conotações pessoais. 
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II. Segundo o texto, os pacientes com problemas cardíacos que praticaram meditação todos os 
dias apresentaram índices positivos de recuperação, evidenciados, sobretudo, pela ausência 
de febre e depressão. 
III. Através da afirmativa de que a meditação “É um recurso coadjuvante” (l. 34) é correto inferir 
que ela é um método que pode apresentar falhas no tratamento do paciente.  
IV. Na sentença “Por enquanto, existem algumas hipóteses.” (l. 21), o sujeito está sendo 
desempenhado pela expressão “algumas hipóteses”. 
 
A alternativa que contém a opção correta é: 
(a) Somente as proposições I e  III estão corretas. 
(b) Somente as proposições II e III estão corretas. 
(c) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
(d) Somente as proposições I,II e IV estão corretas. 
(e) Todas as proposições estão corretas. 
 
Questão 5 
Analise as alternativas abaixo e assinale aquela cuja informação está de acordo com o texto. 
 
(a) O termo “aqueles” (l. 11) tem como referente a expressão “dois grupos” (l. 6). 
(b) No 4° parágrafo, o conectivo “por enquanto” (l. 21) evidencia contraposição de argumentos. 
(c) Na sentença “...precisou de menos remédios comparados aos pacientes que se 
submeteram a exercícios de relaxamento ou aos que só receberam informações de saúde.” (l. 
18 e 19), o termo em destaque  pertence à classe dos artigos definidos. 
(d) A expressão “doenças do coração” pode apresentar diversos sentidos em uma sentença, os 
quais serão determinados pelo contexto situacional. Assim, é correto dizer que, no texto (l. 2), 
tal expressão está sendo empregada em sentido conotativo. 
(e) Apesar de o texto ter sido construído, predominantemente, por meio da função referencial, 
pode-se encontrar em seu primeiro parágrafo a função metalingüística.  
 
Questão 6 
De acordo com o sentido do Texto I, julgue as proposições abaixo: 
 
I. As pesquisas feitas sobre a meditação ainda não comprovam, com dados, o seu benefício. 
II. No Brasil, a meditação vem substituindo métodos tradicionais de tratamento de cardiopatas. 
III. Há um esforço por parte dos pesquisadores em comprovar que a meditação causa 
benefícios por agir diretamente no sistema respiratório. 
IV. As pessoas, de modo geral, estão se beneficiando da meditação como coadjuvante na cura 
de doenças cardiovasculares. 
 
A alternativa que contém a opção correta é: 
(a) Somente as proposições I e  III estão corretas. 
(b) Somente a proposição II está correta. 
(c) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
(d) Somente as proposições I, II e IV estão corretas. 
(e) Somente a proposição IV está correta. 
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TEXTO II 

 
 
Questão 7 
Semanticamente “falando”, a charge acima apresenta um duplo efeito de sentido, em 
conseqüência do(a) 
 
(a) maneira sutil da interlocutora de falar a respeito dos defeitos de seu marido. 
(b) mau uso do vocábulo marido nas duas quadrículas. 
(c) crítica contundente aos defeitos físicos da personagem Hagar. 
(d) displicência da personagem que faz uso da palavra na quadrícula 2.  
(e) superioridade da esposa de Hagar. 
 
Questão 8 
Com base no Texto II e preservando a correção sintático-semântica, analise as proposições 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I. A forma verbal há pode ser substituída pela forma verbal faz, em “O que aconteceu com o 
marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há vinte anos.” 
II. A forma verbal há pode ser substituída pelo vocábulo durante em “O que aconteceu com o 
marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há vinte anos.” 
III. Em “O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há vinte 
anos.”, os termos em destaque podem ser substituídos pelo termo quem. 
IV. Em “O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há vinte 
anos.”, os termos em destaques podem ser substituídos pelo termo que. 
 
Assinales a alternativa correta: 
(a) Apenas I e II estão corretas. 
(b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
(c) Apenas I e III estão corretas. 
(d) Apenas III e IV estão corretas. 
(e) Todas as proposições estão corretas. 
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LITERATURA 

Questão 9 
Considerando o fragmento abaixo e a obra a qual ele pertence, assinale a alternativa correta. 
 
As armas e os barões assinalados, 
Que, da ocidental praia lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados,  
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados. 
Mais do que prometia a força humana, 
Entre gente remota edificaram 
Novo reino, que tanto sublimaram. 
[...] 
CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. 
 
(a) Além do rigoroso sistema rímico, o poema apresenta estrofes de oito versos eneassílabos. 
(b) A estrofe acima se refere a uma das partes do poema denominada de dedicatória ou 
oferecimento. 
(c) Inspirado nas epopéias gregas, o poema revela a saga do povo português dando ênfase à 
expedição portuguesa chefiada por D. Sebastião, rei de Portugal. 
(d) O assunto do poema não é narrado em ordem cronológica, tanto no que se refere à viagem 
de Vasco da Gama quanto em relação à História de Portugal. 
(e) O ponto de vista do “eu” poemático pode ser percebido ao longo de toda epopéia, 
entretanto, é na proposição que há a invocação das musas mitológicas. 
 
Questão 10 
A partir da leitura do fragmento abaixo e da obra Cartas Chilenas, é correto afirmar: 
 
[...] 
Passam, prezado Amigo, de quinhentos 
Os presos, que ajuntam na Cadeia. 
Uns dormem encolhidos sobre a terra, 
Mal cobertos dos trapos, que molharam 
De dia no trabalho: os outros ficam 
Ainda mal sentados e descansam 
As pesadas cabeças sobre os braços 
Em cima dos joelhos encruzados. 
[...] 
GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas. 
 
(a) O amigo, a quem se refere o poeta, é Doroteu, pseudônimo de Santa Rita Durão. 
(b) O fragmento revela a condição dos prisioneiros mantidos na cadeia no governo de Critilo, 
governador da Capitania Lusitana. 
(c) O poema é todo constituído por versos decassílabos brancos evidenciando os traços líricos 
do texto. 
(d) O tom bucólico da obra revela os desmandos governamentais e um estado de coisas nas 
Minas Gerais mergulhados no clima de inconfidência. 
(e) Em Cartas Chilenas há indignação do eu-líríco diante das arbitrariedades cometidas pelo 
governador de Minas Gerais Luís da Cunha Meneses. 
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Questão 11 
Considerando a obra São Bernardo, leia e analise o fragmento abaixo: 
 
  O que estou é velho.  Cinqüenta anos pelo São Pedro.  Cinqüenta anos perdidos, 
cinqüenta anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros.  O resultado é que 
endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a 
sensibilidade embotada.  
  Cinqüenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida inteira 
sem saber para quê!  Comer e dormir como um porco! Como um porco!  Levantar-se cedo 
todas as manhãs e sair correndo, procurando comida!  E depois guardar comida para os filhos, 
para os netos, para muitas gerações.  Que estupidez!  Que porcaria!  Não é bom vir o diabo e 
levar tudo? 
 
     RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 
 
- Sobre o fragmento em estudo, pode-se dizer que:  
 
(a) é um comentário de Luís Padilha, personagem central do romance São Bernardo, durante o 
enterro de Madalena. 
(b) é uma revelação que exprime os problemas sociais vividos por João Nogueira na Fazenda 
São Bernardo. 
(c) é um desabafo de Casimiro Lopes ao deixar a Fazenda São Bernardo, onde trabalhou 
durante cinqüenta anos.  
(d) é uma constatação de Paulo Honório, o protagonista de São Bernardo, sobre a  sua vida 
como latifundiário no interior de Alagoas. 
(e) é um comentário de um leitor sobre o enredo do livro escrito por Paulo Honório, proprietário 
da Fazenda São Bernardo.  
 
Questão 12 
Sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, assinale a alternativa correta. 
 
(a) Romance de Machado de Assis que inaugura o regionalismo na literatura nacional. 
(b) De estrutura linear e tradicional – com princípio, clímax e desfecho – focaliza o triângulo 
amoroso Brás Cubas, Marcela e Lobo Neves. 
(c) O narrador é onisciente, pois conhece todas as ações de Brás Cubas, como ministro de 
Estado. 
(d) O espaço físico retratado é o microcosmo de uma sociedade em formação no século XX, 
ou seja, uma favela e um edifício imponente. 
(e) Brás Cubas, um defunto-autor, reconta a própria vida, do fim para o começo, num relato 
marcado pela franqueza. 
 
Questão 13 
 Considerando o fragmento abaixo e a obra a qual ele pertence, assinale a alternativa correta. 
 
      Macapá 
Não simplesmente a capital da “terra do manganês” 
Não a ilusão zero grau dos invasores franceses 
Não a Macapá que depois eu amei 
Macapá do asfalto... das ruas e praças iluminadas, 
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do  Palácio do Setentrião... 
mas a Macapá dos periquitos 
nas mangueiras da Praça da Matriz, 
do Café Continental e do João Assis, 
Macapá  dos pretos do Laguinho 
cidade  da minha infância. 
                                                                        LEOPOLDO Silvio. Evocação de Macapá. 
 
(a) Trata-se de um soneto, onde o eu-lírico transforma seus sentimentos em idéias e 
pensamentos. 
(b) Constata-se o uso da linguagem denotativa, com a presença de rimas alternadas. 
(c) No verso “Não simplesmente a capital da ‘terra do manganês’ “, a expressão grifada 
apresenta uma antítese, que, para o eu-lírico, representa a junção entre o passado e o 
presente. 
(d) Evidencia-se no eu-lírico de um lado uma postura crítica e de outro saudosista, ao 
caracterizar a cidade de Macapá. 
(e) Quanto ao aspecto formal do poema, percebe-se a nítida influência do parnasianismo, 
como a métrica perfeita. 
 
Questão 14 
Considerando o romance Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, assinale a 
alternativa correta. 
 
(a) O espaço geográfico principal da obra é um vilarejo ribeirinho denominado Cachoeira do 
Arari, onde as pessoas estão interligadas por conflitos sociais e econômicos. 
(b) O foco narrativo é em primeira pessoa, o narrador personagem é Alfredo que relata as 
lembranças de sua infância vividas entre as cidades de Muaná e Belém. 
(c) A personagem principal é Eutanázio que durante toda narrativa guarda um grande segredo, 
o desejo de ser poeta. 
(d) Apesar de ser um romance regionalista, a linguagem utilizada na narrativa não apresenta 
traços da cultura amazônica. 
(e) O enredo não é linear , ou seja, o narrador relata os acontecimentos depois que eles 
aconteceram, a partir da cidade de Belém. 
 

BIOLOGIA 

Questão 15 
Na espécie humana, o uso da mão esquerda e a miopia são características condicionadas por 
genes autossômicos recessivos. Observe o casal 1 x 2 no heredograma abaixo e diga qual a 
probabilidade de eles terem uma criança de visão normal, canhota e do sexo masculino. 
 

 
(a) 1/4. 
(b) 1/2. 
(c) 1/8. 
(d) 3/4. 
(e) 3/8 
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Questão 16 
Nos vertebrados fisiologicamente o sistema circulatório evoluiu para garantir a vida nos 
diversos ambientes que o grupo explora. Com base nos esquemas abaixo, que mostram os 
planos básicos dos circuitos cardiovasculares de dois vertebrados. I e II pertencem, 
respectivamente: 

 
(a) ave e mamífero. 
(b) réptil e ave. 
(c) peixe e réptil. 
(d) peixe e anfíbio. 
(e) anfíbio e réptil. 

 
 
 
 
 

Questão 17 
Eritromicina e o cloranfenicol são antibióticos utilizados no tratamento de doenças infecciosas, 
pois têm a capacidade de bloquear a síntese de proteínas nas bactérias, sem interferir nas 
células afetadas ou contaminadas. Com base nestas informações, é correto concluir que esses 
antibióticos atuam nas bactérias, 
 
(a) provocando a plasmólise das células.  
(b) impedindo a transcrição do DNA nuclear. 
(c) impedindo a transcrição ou a tradução no hialoplasma. 
(d) como agentes mutagênicos do DNA mitocondrial.  
(e) impedindo que ocorra a forquilha de replicação do RNA. 
 
Questão 18 
São seres eucariontes, pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes e apresentam células bem 
diferenciadas que formam tecidos corporais bem definidos. A afirmativa está de acordo com os 
organismos pertencentes ao reino: 
 
(a) Monera 
(b) Protista 
(c) Fungi 
(d) Animalia 
(e) Plantae 
 
Questão 19 
"Todo ser vivo se origina por reprodução de outro ser vivo da mesma espécie." 
Esta afirmação está de acordo com a:  
 
(a) teoria da geração espontânea. 
(b) teoria da biogênese. 
(c) hipótese heterotrófica da origem da vida. 
(d) hipótese autotrófica da origem da vida. 
(e) hipótese do criacionismo. 
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Questão 20 
Na aula prática de Botânica, o professor coloca diante dos alunos um vegetal com sistema 
radicular fasciculado: folhas com nervuras paralelas e caule com nós e entrenós bem nítidos. 
Com base nas características deste vegetal, os alunos terão condições de afirmar que este 
vegetal, provavelmente, originará flores ______________ e sementes ____________. 
As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por: 
 
(a) trímeras, com um cotilédone. 
(b) trímeras, sem cotilédones. 
(c) tetrâmeras ou pentâmeras, com um cotilédone. 
(d) tetrâmeras ou pentâmeras, com dois cotilédones. 
(e) trímeras, com dois cotilédones. 
 

FÍSICA 

Questão 21 
Um ouriço de castanha-do-Brasil, de massa 500g, cai do galho de uma castanheira, a uma 
altura de 20m em relação ao solo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, e 
desprezando forças de atrito, o módulo da velocidade (em m/s) com que o ouriço atinge o solo 
é igual a: 
 
(a) 5 
(b) 10 
(c) 15 
(d) 20 
(e) 25 

 
Questão 22 
Um corpo esférico flutua em um líquido, conforme ilustrado na figura abaixo. 

 
Identifique a alternativa que melhor representa a posição do corpo se o líquido for substituído 
por outro de maior densidade que o primeiro.  
 
           (a)                        (b)                    (c)                      (d)                     (e) 
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Questão 23 
Duas chapas circulares de alumínio, A1 e A2, de mesmo raio, possuem, cada uma, um furo 
circular concêntrico. Os raios desses furos são diferentes entre si. As chapas são submetidas a 
variações crescentes de temperatura. O gráfico que melhor representa a variação dos 
diâmetros (d) dos furos em função da temperatura (t), é: 
 
(a)                                                              (b)                                                (c) 

(d)                                                              (e) 

 
 
Questão 24 
O gráfico abaixo representa uma onda hipotética de um som gerado por um instrumento 
musical.  

 
Qual a freqüência (em Hertz) do som emitido? 
 
(a) 20 
(b) 30 
(c) 40 
(d) 50 
(e) 60 
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Questão 25 
O olho humano é um extraordinário instrumento óptico, extremamente sofisticado, e que pode 
apresentar “defeitos” muito comuns como a miopia e a hipermetropia, comumente corrigidos 
pelo uso de lentes especiais – os óculos. Com relação a esses defeitos da visão, é correto 
afirmar que: 
 
(a) na hipermetropia utilizam-se lentes convergentes para corrigir a imagem formada sem 
nitidez, depois da retina, devido ao encurtamento do globo ocular. 
(b) a hipermetropia ocorre pela falta de simetria na curvatura da córnea e pode ser corrigida 
através do uso de lentes divergentes. 
(c) na miopia, a imagem se forma depois da retina e a correção é feita com a utilização de 
lentes convergentes. 
(d) a miopia ocorre quando não existe um paralelismo entre os eixos visuais dos olhos e pode 
ser corrigida usando óculos com lentes divergentes. 
(e) a hipermetropia é resultante do alongamento do globo ocular, com a imagem formada antes 
da retina, que pode ser corrigida com a utilização de lentes divergentes. 
 
Questão 26 
O gráfico abaixo mostra as curvas características de dois resistores, R1 e R2. 
 

1 2 3 4 5 6 I (ampère)

V (volt)

1
2
3

6

4
5

R1

R2

 
Ligando esses resistores em série a um gerador ideal de 9 V, a intensidade da corrente elétrica 
(em ampère) que percorre o circuito é: 
 
(a) 0,5 
(b) 1,6 
(c) 2,8 
(d) 3,0 
(e) 3,6 
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GEOGRAFIA 

Questão 27 
Leia o texto e observe a figura abaixo. (Geografia Geral) 
“No início do século XX, a Mongólia ficou espremida entre dois fogos: o do dragão chinês e o 
do urso russo. Séculos de lutas com a China fizeram com que os mongóis (...) preferissem se 
aliar aos soviéticos. Neste contexto, a República Popular da Mongólia converteu-se em uma fiel 
seguidora da então União Soviética”. (Adaptado Revista Época, 05/11/2007). 

 
Figura: Mapa da Ásia 

 
Adaptado Carta Capital, 2006. 

 
- De acordo com o texto, com o mapa e com os seus conhecimentos sobre o período 
geohistórico de domínio Soviético na Mongólia, é incorreto afirmar que: 
 
(a) houve elevação da taxa de alfabetização devido à forte interferência do sistema educacional 
chinês na Mongólia. 
(b) houve transformação do sistema tradicional nômade em uma discreta economia agrícola e 
industrial. 
(c) como parte do universo soviético, a Mongólia fabricava uniformes militares de inverno para 
todo o bloco. 
(d) como parte do universo soviético, a Mongólia recebia alimentos, roupas e motores de todo o 
bloco. 
(e) houve perseguição sistemática aos budistas, acusados de estar alinhados com o inimigo 
japonês. 

 
Questão 28 
Leia o texto abaixo: (Geografia Geral) 
“ O espaço geográfico está em contínuo processo de organização. Tanto o espaço quanto sua 
organização dependem da relação sociedade-natureza. Neste sentido, as cidades são o 
resultado da organização da sociedade no espaço e são estruturadas em redes urbanas e 
apresentam algum tipo de hierarquia urbana. Portanto não estão isoladas, estabelecem um 
sistema de relações”. (Adaptado de Almeida & Rigolin, Geografia, 2004, p.154).  
 
Com base no texto e nos seus conhecimentos, analise as assertivas a seguir: 

(ex União Soviética) 
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I. A rede urbana é um sistema de relações que envolvem um fluxo de pessoas, mercadorias, 
serviços e informações. 
II. A hierarquia urbana é organizada a partir de centros locais, centros regionais, metrópoles 
regionais e metrópoles nacionais. 
III. A rede urbana dispensa a existência de uma boa rede de transporte, de fluxo capital e de 
informações. 
IV. Apesar do avanço da tecnologia no sentido de formar redes, como a rede de telefonia 
móvel, ainda não é possível dizer que exista uma rede urbana virtual. 
V. De modo geral, as cidades maiores não exercem influência nas cidades menores e suas 
áreas rurais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(a) Apenas II e III estão corretas. 
(b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(c) Apenas I e II estão corretas 
(d) Apenas III e V estão corretas. 
(e) Apenas IV e V estão corretas. 
 
Questão 29 
Leia o texto abaixo: (Geografia do Brasil/Amazônia) 
“Os Kaiapó, da aldeia Gorotire – localizada numa zona de transição entre as densas florestas 
da Amazônia e o Cerrado do Brasil Central - quando iniciam a roça introduzem grande número 
de espécies e variedades plantadas em condições microclimáticas bastante específicas, 
distribuindo-as segundo as condições do solo utilizado; as árvores frutíferas e as espécies de 
grande porte são plantadas em clareiras naturais e artificiais, onde os índios concentram 
material orgânico retirado de áreas vizinhas... As plantações em capoeira, que são 
esporádicas, formam um espécie de arquipélago intensamente manejado, cercado por um mar 
de vegetação onde a manipulação é menos intensa”. (Adaptado de Anderson & Posey, Ciência 
Hoje Amazônia, 1991). 
 
Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, analise as assertivas abaixo: 
 
I. A agricultura dos Kaiapó não implica necessariamente empobrecimento do meio ambiente, 
ao invés de contrariar, acompanham os processos naturas e parecem imitar a natureza. 
II. O sistema agrícola Kaiapó implica no empobrecimento da vegetação nativa, o solo é 
nivelado e a manutenção dos plantios exige aplicação de fertilizantes e de praguicidas. 
III. O texto indica que o reflorestamento do Cerrado, pelos Kaiapó, elimina a heterogeneidade 
própria do meio, assim como acontece na agricultura de precisão. 
IV. O texto indica que muitos dos ecossistemas tropicais até agora considerados naturais 
podem ter sido, de fato, profundamente moldados por populações indígenas. 
V. Uma maior heterogeneidade é obtida pela formação e manutenção de aglomerados de 
vegetação altamente diversificada, tanto em savana aberta como em floresta densa. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(a) Apenas I, II e III estão corretas. 
(b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(c) Apenas II e V estão corretas. 
(d) Apenas III e V estão corretas. 
(e) Apenas I, IV e V estão corretas. 
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Questão 30 
Leia o texto abaixo: (Geografia do Brasil) 
“A localização das indústrias no Brasil seguiu os padrões comuns a essas atividades em todo o 
mundo. Em primeiro momento, houve uma marcante concentração das indústrias em 
determinada região para mais tarde acontecer exatamente o oposto: as empresas estão 
fugindo dos locais muito industrializados, em um processo que chamamos de dispersão 
industrial que ocorre em escalas diferentes”. (Adaptado de ALMEIDA & RIGOLIN, 2004, pg. 
427). 
 
Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre o processo de dispersão industrial 
no Brasil, analise as assertivas abaixo: 
I. A dispersão industrial ocorreu no território brasileiro, em escala nacional, buscando-se 
expandir para outras regiões. 
II. A dispersão industrial ocorreu dentro da região sudeste, escala regional, procurando fugir de 
áreas muito industrializadas. 
III. A dispersão nacional da indústria tirou do sudeste o caráter de região mais industrializada 
do Brasil. 
IV. Um fator decisivo da dispersão industrial, nacional e regional, foi a guerra fiscal travada por 
estados e municípios para receber as instalações industriais. 
V. A configuração do MERCOSUL, em escala transnacional, foi o fator decisivo que tirou do 
sudeste o caráter de região mais industrializada do Brasil. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(a) Apenas I, II e III estão corretas. 
(b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(c) Apenas II e V estão corretas. 
(d) Apenas III e V estão corretas. 
(e) Apenas I, III e IV estão corretas. 
 
Questão 31 
Marque a alternativa correta que identifica o processo de reconquista territorial pelos Wajãpi ao 
final do século XX. (Geografia do Amapá) 
 
(a) Após a conclusão da Perimetral Norte, os Wajãpi assumiram expulsar, com a ajuda da 
FUNAI e da Prefeitura de Serra do Navio, os invasores de seu território. 
(b) Deram início a várias atividades de controle territorial e de diversificação do extrativismo e 
modernização da agricultura de precisão, na área tradicionalmente ocupada. 
(c) As dificuldades de subsistência nas aldeias superpovoadas, as mais atingidas pela 
proximidade da rodovia Perimetral Norte e pelo esgotamento dos recursos naturais, fez com 
que muitas famílias migrassem de volta ao vale do Xingu. 
(d) As dificuldades de subsistência nas aldeias super povoadas e pelo esgotamento dos 
recursos naturais fez com que muitas famílias se concentrassem em pequenas aldeias 
próximas aos Postos da FUNAI. 
(e) Atualmente, há aldeias permanentes além de numerosos acampamentos concentrados no 
entorno dos Postos da FUNAI. 
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Questão 32 
Leia o texto e observe a figura abaixo. (Geografia do Amapá) 
“Nos últimos anos têm-se registrado no Brasil inúmeras experiências exitosas por meio da 
abordagem de Arranjos Produtivos Locais (APL) como estratégia potencial de 
desenvolvimento, a partir do envolvimento de atores públicos e privados, localizados em um 
mesmo território que apresentam especializações produtivas e nível de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem entre si” (Adaptado de GEA, Plano de Desenvolvimento Integrado 
– Amapá Produtivo, 2005). 
Figura: Territórios produtivos do Amapá 

 
Adaptado de GEA, Plano de Desenvolvimento Integrado – Amapá Produtivo, 2005) 
 
As áreas numeradas (1, 2 e 3) na figura indicam a localização potencial para a implantação de 
Arranjos Produtivos Locais (APL´s) no Estado do Amapá. Sobre o potencial produtivo dessas 
áreas numeradas (1, 2 e 3), é correto afirmar: 
 
(a) Área 01-mandiocultura, pesca artesanal, rochas ornamentais, aqüicultura, 
hortifrutigranjeiros e grãos. 
(b) Área 02 – madeira, mandiocultura, fruticultura, apicultura, florestal não madeireiro, rochas 
ornamentais, aqüicultura e grãos. 
(c) Área 03 – madeira, mandiocultura, boindústrias, fruticultura, florestal não madeireiro, 
aqüicultura e pesca artesanal. 
(d) Área 01 – mandiocultura, pecuária de corte, pesca artesanal, apicultura, hortifrutigranjeiros, 
florestal não madeireiro e grãos. 
(e) Área 02 - madeira e móveis, produtos do açaí, mandiocultura, pecuária de corte, pesca 
artesanal, apicultura, hortifrutigranjeiros, aqüicultura e grãos. 
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HISTÓRIA 

Questão 33 
“Na virada do século XIV para o seguinte, a Europa via-se ameaçada pelo avanço dos turcos 
otomanos, que tinham se apossado da maior parte da península Balcânica e ameaçavam 
diretamente os negócios europeus do Mediterrâneo oriental – ou seja, o comércio das 
especiarias. Diante das circunstâncias, mercadores do sul da Europa perceberam no 
Mediterrâneo ocidental e no norte da África a possibilidade de estabelecer rotas alternativas 
para o abastecimento de especiarias”. (Adaptado de: FRAGOSO, João, FLORENTINO, 
Manolo, FARIA, Sheila de Castro. A Economia Colonial Brasileira (Séculos XVI-XIX). São 
Paulo: Atual, 1998, p. 16). 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(a) Estado, mercadores e aristocracia portugueses apoiaram o estabelecimento de 
empreendimentos comerciais no norte da África. 
(b) As rotas de comércio na costa africana ficaram sob domínio de mercadores espanhóis, 
graças ao processo de formação da monarquia espanhola nesse contexto. 
(c) A ampla circulação de metais preciosos na Europa amenizou o impacto do fechamento do 
comércio mediterrâneo com o avanço otomano. 
(d) O estabelecimento de interesses econômicos portugueses na costa africana impulsionou o 
comércio e a agricultura baseada em pequenas propriedade e na mão de obra livre. 
(e) O avanço comercial de Portugal na costa africana foi prejudicado pela concorrência com 
comerciantes da península itálica, há mais tempo estabelecidos na costa atlântica. 
 
Questão 34 
“Considerando estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados 
iguais, que são dotados pelo Criador de certos Direitos inalienáveis, que entre eles estão a 
Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade (...) Nós, por conseguinte, representantes dos 
Estados Unidos da América, reunidos em Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do 
mundo pela retidão de nossas intenções, em Nome e por Autoridade do bom Povo destas 
colônias, publicamos e declaramos solenemente: Que estas Colônias Unidas são, e por Direito 
devem ser, Estados Livres e Independentes (...)”. (Declaração Unânime dos Treze Estados 
Unidos da América. Apud.: DRIVER, Stephanie Schwartz. A Declaração de Independência dos 
Estados Unidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, pp.53-57). 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(a) A declaração de independência norte-americana revogou imediatamente o trabalho 
escravo. 
(b) A independência norte-americana foi influenciada pela Revolução Francesa de 1789. 
(c) A declaração de independência evitou conflitos militares com a Inglaterra. 
(d) Algumas das idéias presentes na declaração faziam parte dos ideais políticos iluministas. 
(e) A declaração representa ideais do chamado despotismo esclarecido. 
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Questão 35 
“Gastos incalculáveis, somas astronômicas despendeu o príncipe regente D. João durante sua 
permanência no Brasil, onde veio tornar-se rei: para instalar no Rio de Janeiro a sede do 
império ultramarino português; para manter-se na peleja das nações nesse momento de 
reequilibrio de forças mundiais nas primeiras décadas do século XIX; para dar vezo a seus 
impulsos imperialistas nas fronteiras norte e sul do país; para arrefecer os inflamados ânimos 
locais; para suprir suas sofisticadas demandas dionisíacas, como teatro e boa música (...)”. 
(MALERBA, Jurandir. “De homens e títulos: a lógica das interações sociais e formação das 
elites no Brasil às vésperas da independência”. In: MALERBA, Jurandir (org.). A Independência 
Brasileira: Novas dimensões. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 153). 
 
Sobre o texto acima, leia atentamente as proposições a seguir: 
I. O texto refere-se a um contexto de fortalecimento do chamado pacto colonial, com a 
submissão econômica do Brasil em relação a Portugal. 
II. No período em questão ocorreram as intervenções militares luso-brasileiras em Caiena e na 
Cisplatina. 
III. O contexto tratado no texto acima foi marcado por intensos conflitos militares na Europa por 
conta das chamadas guerras napoleônicas. 
IV. Os “gastos incalculáveis” referidos no texto foram bancados por empréstimos externos, 
principalmente de financistas franceses. 
V. Entre as demonstrações dos “inflamados ânimos locais” do período joanino, podemos citar 
as lutas políticas ocorridas em Pernambuco em 1817. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(a) Todas as proposições estão certas. 
(b) Apenas as proposições II, III e V estão certas. 
(c) Apenas as proposições I, III e V estão certas. 
(d) Apenas as proposições III, IV e V estão certas. 
(e) Apenas as proposições I, III e IV estão certas. 
 
Questão 36 
“O AI-5 não tinha prazo para vigência e dava ao presidente da República muitos poderes: 
fechar o Congresso Nacional, as assembléias estaduais e as câmaras municipais; cassar 
mandatos de parlamentares; suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer pessoa; 
demitir e remover juízes; suspensão do habbeas-corpus em crimes contra segurança nacional 
(...)”. (Adaptado de: VIEIRA, Evaldo. “Brasil: do golpe de 1964 à redemocratização”. In: MOTA, 
Carlos Guilherme. Viagem Incompleta: A Experiência Brasileira. São Paulo: Editora SENAC, 
2000, p.197). 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta, sobre o AI-5. 
 
(a) Esteve amparado nas normas constitucionais vigentes desde 1946. 
(b) Não alterou as atividades regulares dos poderes legislativo e judiciário. 
(c) Forneceu instrumentos legais para o enfraquecimento dos setores de oposição. 
(d) Marcou a vitória política das alas “sorbonistas” no meio militar. 
(e) Garantiu a exclusividade da ARENA no controle do poder no regime militar. 
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Questão 37 
“Além das roças de maniva, serão obrigados os índios a plantar feijão, milho, arroz, e todos os 
mais gêneros comestíveis, que com pouco trabalho dos agricultores costumam produzir as 
fertilíssimas terras deste país; com as quais se utilizarão os mesmos índios, se aumentarão as 
povoações, e se fará abundante o Estado; animando-se os habitantes dele a continuar no 
interessantíssimo comércio dos sertões, ou porque lhes faltavam os mantimentos precisos para 
o fornecimento das canoas, ou porque os excessivos preços, porque se vendiam, lhes 
diminuíam os interesses.” (Adaptado de: DIRECTORIO que se deve observar nas Povoaçoens 
dos Índios do Pará, Maranhão em quanto Sua Magestade não mandar o contrario: § 22. In: 
MOREIRA NETO, Carlos Araújo. Índios na Amazônia: de maioria a minoria (1750-1850). 
Petrópolis: Vozes, 1988, p.175). 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(a) O Diretório proporcionou a escravização da mão-de-obra indígena para ser utilizada na 
produção agrícola dos colonos. 
(b) O Diretório tinha como meta o desenvolvimento da agricultura de exportação controlada 
pelo Estado português. 
(c) O Diretório objetivou a hegemonia econômica dos comerciantes metropolitanos 
estabelecidos na região amazônica. 
(d) O Diretório defendeu a manutenção das atividades econômicas tradicionais das populações 
indígenas da região. 
(e) O Diretório buscava, entre outras coisas, desenvolver a agricultura e o povoamento da 
região com base na mão-de-obra livre indígena. 
 
Questão 38 
“Com a ascensão de Getúlio Vargas ao governo do Brasil, foram retomadas as preocupações 
pela reafirmação da soberania brasileira sobre áreas devolutas e limítrofes. Por meio dos 
artigos 4º e 6º da Constituição de 1937, proclamava-se a existência de áreas diretamente 
administradas pelo Governo Federal”. (Adaptado de: SANTOS, Fernando Rodrigues dos. 
História do Amapá: da Autonomia Territorial ao Fim do Janarismo, 1943-1970. Belém: 
Grafinorte, 2006, p.17). 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(a) A criação do Território do Amapá decorreu da pressão política do governo paraense. 
(b) A organização política do Território do Amapá ficou a cargo das elites locais. 
(c) A criação do Território do Amapá foi influenciada por fatores geopolíticos. 
(d) As disputas fronteiriças com a Guiana Francesa determinaram a criação do Amapá. 
(e) A administração do Território do Amapá ficou a cargo do governo paraense. 
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MATEMÁTICA 

Questão 39 
Na construção do telhado de uma casa é necessário que se faça uma estrutura de forma 
triangular, conforme figura abaixo. Considerando BC  no eixo-x e AD  no eixo-y, podemos 

afirmar que a equação da reta que contém AC  e passa no ponto 







2
3,

2
1

 é: 

 
(a) 012 =−− yx  
(b) 02 =−+ yx  
(c) 0122 =−+ yx  
(d) 025 =+− yx  
(e) 02 =+ yx  

 
 

Questão 40 
Para texturizar as paredes de um ambiente com 10m de comprimento por 6m de largura e 
3,5m de altura, foi necessária a utilização de 3 latas e mais parte de uma quarta lata de textura. 
Sabendo-se que o rendimento de uma lata é de 35m2 então, em relação à quarta lata, é correto 
afirmar que: 

 
(a) restaram 30% de textura. 
(b) foram usados 40% de textura. 
(c) o percentual restante texturizariam 16m2. 
(d) foram usados 20% de textura. 
(e) restaram 20% de textura. 
 
Questão 41 
Uma produtora artesanal de bombons regionais produziu em 2004, 22.320 unidades, em 2006, 
53.920. Se a produção anual cresce em progressão aritmética é correto afirmar que: 

  
(a) a produção em 2009 será de 101.320. 
(b) a razão anual da produção é de 14.720. 
(c) a razão anual da produção é de 10.828. 
(d) a razão anual da produção é de 9.234. 
(e) a produção em 2010 será de 112.320. 
 
Questão 42 
Numa gincana escolar, cada atleta trocou um aperto de mão com todos os outros. Foram 
registrados 55 apertos de mãos. Então, o número de atletas que participaram da gincana foi 
de: 

 
(a) 21 
(b) 16 
(c) 15 
(d) 11 
(e) 10 

D 
B 

A 

C 









2
3,

2
1
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Questão 43 
A base de um monumento em forma de pirâmide triangular regular está inscrita num círculo de 
4m de diâmetro. A medida da aresta lateral é o dobro da medida da aresta da base. Uma das 
faces laterais desse monumento será revestida de vidro espelhado. Então, a quantidade de 
vidro espelhado em m2 para revestir essa face é: 
 
(a) 2 
(b) 52   
(c) 3 15   
(d) 53  
(e) 3,5  
  
Questão 44 
Em relação ao gráfico abaixo, é correto afirmar que: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(a) f(x) é decrescente para{ }1/ ≥∈ xRx  
(b) f(x) é crescente para { }1/ ≥∈ xRx  
(c) f(x) é crescente para { }4/ −≤∈ xRx  
(d) f(x) é crescente para { }1/ ≤∈ xRx  
(e) f(x) é crescente para{ }4/ −≥∈ xRx  
 
 

x 

y 

V 
-4 

1 
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QUÍMICA 

Questão 45 
Observando os isótopos abaixo, podemos afirmar que: 
 
 
 
(a) Existem iguais números de nêutrons. 
(b) Os números atômicos são respectivamente 16, 17 e 18 
(c) Os números de nêutrons são respectivamente 8, 9 e 10 
(d) Possuem diferentes quantidades de elétrons na camada de valência. 
(e) Pertencem à família 8B da tabela periódica. 
 
Questão 46 
Observando o esquema abaixo, que indica a VARIAÇÃO DA ELETRONEGATIVIDADE, na 
tabela periódica, podemos afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) a variação da eletronegatividade na tabela periódica é igual à da eletroafinidade, pois 
representam um mesmo comportamento para os átomos. 
(b) a eletronegatividade é a propriedade que um átomo tem de perder elétrons. 
(c) podemos tratar a eletronegatividade como sendo uma grandeza absoluta. 
(d) como os gases nobres são químicamente estáveis, define para eles a eletronegatividade e 
a eletroafinidade. 
(e) a variação da energia de ionização é completamente inversa à variação da 
eletronegatividade. 
 
Questão 47 
Uma molécula formada por ligações iônicas que origina um retículo cristalino iônico, graças á 
atração entre íons de cargas opostas, apresenta baixa condutividade elétrica. 
De acordo com as informações acima e a teoria da ligação iônica, podemos afirmar que: 
 
(a) não estão presentes nestas moléculas os elementos classificados como metal. 
(b) o compartilhamento de elétrons na ligação impede a condutividade elétrica. 
(c) somente os elementos com oito elétrons na última camada conseguem formar moléculas 
com ligações tipicamente iônicas. 
(d) a ligação iônica pode ser formada por um metal e um não-metal. 
(e) as substâncias formadas por ligações iônicas apresentam alto grau de plasticidade. 
 
 
 

16 
  8 
 

O 17 
  8 
 

O O18 
  8 
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Questão 48 
As substâncias como o gás carbônico e a cal, usadas na construção civil, metalurgia, 
agricultura e indústria são oriundas do CaCO3, o qual é encontrado impuro nas rochas 
calcárias, e que, por aquecimento, forma a cal e o gás carbônico, expressos na equação 
química a seguir 
 
 CaCO3    =>     CaO + CO2 

 
Analisando a equação química acima, podemos afirmar que 
 
(a) trata-se de uma reação de decomposição ou análise. 
(b) a formação do CO2 é duas vezes maior que a formação do CaO 
(c) a reação é do tipo dupla troca. 
(d) a reação é de síntese ou de adição. 
(e) é uma reação exotérmica. 
 
Questão 49 
Observando a equação química abaixo, podemos identificar o agente oxidante e redutor do 
processo. 
 
 Cl2  +  NaOH  =>  NaCl  +  NaClO  + H2O   
 
 
 
 
 
 
 
 
Portanto podemos afirmar que 
 
(a) A via “A” é oxidação e “B” redução. 
(b) A espécie química Cl2 é o agente redutor e o agente oxidante simultaneamente. 
(c) O agente oxidante é o oxigênio. 
(d) O nox do sódio varia de + 1 e do oxigênio varia de +2 
(e) O nox do sódio varia de +2 e do oxigênio varia de + 1 
 
 Questão 50 
As reações de eliminação são reações que ocorrem à saída de ligantes de uma molécula, não 
havendo substituição desses ligantes. É importante notar que esse tipo de reação é inversa à 
de adição. 
Considerando a proposta abaixo, em que a reação ocorre pelo aquecimento e em presença de 
ácido sulfúrico, podemos afirmar que os produtos formados são X e Y, sendo: 
 

CH3-CH2-OH                                          X + Y 
 
(a) X um álcool e Y um gás carbônico. 
(b) Y um álcool e X um ácido carboxílico. 
(c) X um alceno e Y um álcool. 
(d) X um alceno e Y uma água. 
(e) X uma água e Y um gás carbônico. 

∆ 

A 

B 

170 ◦C, H2SO4 
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INGLÊS 

One-Room Schools 
 

 Weary of large impersonal schools where too many children fall between the cracks, 
educators and parents alike are singing the praises of small neighborhood schools with strong 
community ties. And after years of rigidly “tracking” students by ability, experts now think 
learning occurs best in classrooms with a mix of students working together, teaching one each 
other. 
 These “modern” trends are nothing new. In fact, they were the norm in thousands of one 
room schools that provided the only available education to most of rural America for 250 years. 
From the early 1800s to the mid-20th century, the landscape was dotted with these tiny centers 
of learning, where indomitable teachers combining the skills of educator, nurse, counselor, and 
drill sergeant presided over a roomful of students who could range in age from 5 to 20. 
 By the 1950s, one-room schools seemed obsolete. Postwar prosperity and better roads 
meant that school districts could bus children from several communities to new consolidated 
schools with modern facilities and a greater variety of learning opportunities. No longer used as 
schools, many of the original one-rooms live on, reincarnated as homes, shops, restaurants, 
and museums. However, at the dawn of the 21st century, according to the U.S Department of 
Education, 411 of these one-teacher- schools in tiny communities across the nation still 
continue to serve their original purpose-educating local children. 
 
Texto extraído da revista FORUM, English Teaching, volume 43, number 3, 2005. 
By Phyllis McIntosh 
 
 
Questão 51i 
Através da análise textual, é correto afirmar que: 
 
(a) as escolas americanas aboliram o ensino em escolas de uma sala. 
(b) as crianças estudavam e aprendiam mais rapidamente. 
(c) os professores não eram voluntários nas aulas. 
(d) as tendências americanas educacionais atuais não são novidades, pois em grande parte 
surgiram de experiências de escolas de uma sala. 
(e) as famílias iam às aulas com os filhos. 
 
Questão 52i 
Fazendo uma leitura crítica do texto mencionado, pode-se concluir que 
 
(a) mesmo com melhores estradas e o período pós-guerra, as famílias preferiam o ensino nas 
tradicionais escolas de uma sala. 
(b) crianças com faixa etária entre 5 e 20 anos não estudavam juntos. 
(c) as antigas escolas funcionam atualmente em casas, lojas, restaurantes e até em museus. 
(d) as descobertas e aperfeiçoamentos pedagógicos nos Estados Unidos em sua totalidade 
surgiram em escolas de uma sala. 
(e) estudantes que trabalham e ensinam entre si aprendem melhor. 
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Questão 53i 
Com base na compreensão textual, pode-se concluir que: 
 
(a) as escolas, em sua grande maioria, funcionavam em salas de aula pequenas. 
(b) as crianças que estudavam nesse tipo de escola eram totalmente do meio urbano. 
(c) os pais consideram o ensino nas escolas tradicionais melhor que o ofertado atualmente. 
(d) os professores, em sua maioria, eram homens. 
(e) as comunidades americanas não apoiavam o modelo de ensino das escolas de uma sala. 
 
Questão 54i 
Pela interpretação do texto, pode-se inferir que: 
 
(a) o professor assumia diversas funções, tais como: enfermeiro, conselheiro entre outras. 
(b) as antigas escolas americanas de uma sala não mais existem. 
(c) os professores eram, em sua maioria, pastores ou mentores espirituais nas comunidades da 
época. 
(d) a faixa etária educacional, nesse tipo de escola, variava entre 3 e 12 anos.  
(e) as únicas disciplinas ministradas eram Língua Inglesa e Matemática. 
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