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LITERATURA BRASILEIRA 
 
____________________________________________________________________________________ 
1) Assinale a assertiva correta: 
 
A) Em O resto é silêncio, Erico Verissimo vale-se 

da técnica do contraponto, focalizando sete 
histórias que se desenvolvem 
simultaneamente. 

B) Erico Verissimo, em O resto é silêncio, retoma 
uma das vertentes principais de sua produção 
literária, a do universo rural sulino em suas 
peculiaridades. 

C) O regionalismo literário sul-rio-grandense 
encontra em O resto é silêncio, de Erico 
Verissimo,  uma de suas principais 
manifestações. 

D) O resto é silêncio tem como protagonista Joana 
Karewska, personagem que se encarrega de 
narrar a história da família de Tônio Santiago. 

E) Em O resto é silêncio, há uma problematização 
da história, através da incorporação de 
personagens históricos que assumem um lugar 
central no desenvolvimento da narrativa. 

 
_________________________________________ 
 

 

2) Em relação à obra São Bernardo, de Graciliano 
Ramos, pode-se afirmar que: 
 
A) tem como foco principal a análise dos males 

causados pela seca no Nordeste brasileiro. 
B) apresenta um narrador em terceira pessoa a 

narrar a história de sua família. 
C) abandona a temática de cunho regionalista, ao 

situar a ação do romance no espaço urbano. 
D) apresenta um narrador inculto que, em 

primeira pessoa, busca uma nova forma de 
expressividade literária. 

E) o narrador centra sua atenção na oposição 
existente entre um universo rural atrasado e 
um espaço urbano em franco desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) “Procura da poesia”, um dos textos 
introdutórios de A rosa do povo, de Carlos 
Drummond de Andrade, revela: 
 
A) um sujeito lírico ocupado com os problemas 

sociais enfrentados pelo País ao tempo da 
ditadura de Getúlio Vargas. 

B) um desejo de recuperar, através da poesia, a 
infância passada em Itabira. 

C) uma preocupação de caráter metapoético, uma 
vez que  a própria linguagem poética é objeto 
da reflexão do sujeito lírico. 

D) uma preocupação com os conflitos decorrentes 
da Segunda Guerra Mundial. 

E) uma adesão do sujeito lírico ao princípio da 
arte pela arte, em contraposição a uma 
expressão poética politicamente comprometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Sobre a obra Lira dos vinte anos, de Álvares de 
Azevedo, é correto afirmar que: 
 
A) revela, ainda, grande influência do 

neoclassicismo do século XVIII. 
B) é um livro constituído predominantemente por 

sonetos em que o eu lírico revela profundo 
tédio existencial. 

C) faz-se presente, de forma recorrente, o 
sentimento nacionalista, tão caro ao 
Romantismo. 

D) caracteriza-se pelo descritivismo e pelo apuro 
formal. 

E) a representação da figura feminina é revestida 
de um caráter dual: ora é virgem imaculada, 
ora é meretriz. 
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5) Leia o fragmento abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Identifica o narrador de Onde estiveste de 

noite, de Clarice Lispector. 
B) Identifica o narrador de Amar, verbo 

intransitivo, de Mário de Andrade. 
C) É criação do fino e irônico narrador de Esaú e 

Jacó, de Machado de Assis. 
D) É de autoria do narrador de Triste fim de 

Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. 
E) É de autoria de Paulo Honório, o narrador de 

São Bernardo, de Graciliano Ramos. 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
6) Sobre o Simbolismo brasileiro, pode-se afirmar 
que: 
 
A) a exemplo do que ocorria com o 

Parnasianismo, foi responsável pela afirmação 
de uma poesia de caráter social. 

B) ao recorrer com insistência aos processos 
descritivos, produziu uma poesia  marcada pela 
plasticidade das imagens. 

C) lançou mão dos processos indiretos e da livre 
associação de idéias para expressar os 
sentimentos íntimos em sua essência. 

D) distanciou-se do Romantismo ao assumir uma 
visão materialista do mundo. 

E) assim como as correntes literárias que o 
antecederam, foi responsável pela produção de 
uma poesia de caráter essencialmente localista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Leia a seguinte transcrição e assinale a 
alternativa correta: 
 
A corte tem mil seduções que arrebatam um 
provinciano aos seus hábitos, e o atordoam e 
preocupam tanto, que só ao cabo de algum tempo 
o restituem à posse de si mesmo e ao livre uso de 
sua pessoa. 
Assim me aconteceu. Reuniões, teatros, 
apresentações às notabilidades políticas, literárias 
e financeiras de um e outro sexo; passeios aos 
arrabaldes; visitas de cerimônia e jantares 
obrigados; tudo isto encheu o primeiro mês de 
minha estada no Rio de Janeiro. 
 
A) O fragmento traz as impressões do narrador de 

Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade, 
quando do registro de sua viagem à corte. 

B) O fragmento traz as impressões do narrador de 
Esaú e Jacó, de Machado de Assis, quando de 
sua chegada à corte. 

C) O fragmento revela a visão que o narrador de 
Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima 
Barreto,  possuía a respeito do Rio de Janeiro. 

D) O fragmento contém as impressões de Paulo, o 
narrador de Lucíola, de José de Alencar, a 
respeito do Rio de Janeiro.  

E) O fragmento contém a percepção que o 
narrador do conto “O segredo”, de Lygia 
Fagundes Telles, tem do Rio de Janeiro. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Não vejo razão para me chamarem vaidoso se 
imagino que o meu livro tem neste momento 
cinqüenta leitores. Comigo 51. Ninguém duvide: 
esse um que lê com mais compreensão e 
entusiasmo um escrito é autor dele. Quem cria, vê 
sempre uma Lindóia na criatura, embora as índias 
sejam pançudas e ramelentas. 
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8) Considerando a leitura do romance O pintor de 
retratos, de Luiz Antonio de Assis Brasil, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) É narrado por Nadar, famoso fotógrafo francês, 

personagem secundária na trama de Assis 
Brasil. 

B) Apresenta como narrador Sandro Lanari, 
fotógrafo italiano que rememora sua trajetória 
de vida. 

C) O percurso existencial de Sandro Lanari, o 
protagonista, é narrado por Violeta, sua 
mulher. 

D) Apresenta dois narradores que, em primeira e 
terceira pessoa, narram episódios da Revolução 
Federalista, na qual se envolveu Sandro Lanari. 

E) Apresenta um narrador que, em terceira 
pessoa, narra a história de Sandro Lanari, o 
protagonista da narrativa. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 
9) Considerando “A Salamanca do Jarau”, lenda 
de Simões Lopes Neto, é correto afirmar que: 
 
A) o texto apresenta o discurso exclusivo de um 

narrador em terceira pessoa, que inicia e 
conclui a narrativa. 

B) Blau Nunes, a exemplo do que ocorre nos 
Contos gauchescos, é o protagonista da 
narrativa. 

C) a narrativa tem como personagens os 
principais heróis da Revolução Farroupilha. 

D) que os eventos narrados ocorrem na época em 
que o Rio Grande do Sul esteve envolvido com 
a Revolução Federalista. 

E) o texto apresenta um narrador profundamente 
irônico, que revisita criticamente o passado sul-
rio-grandense. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

10) Leia o texto “Nova canção do exílio”, presente 
em A rosa do povo, de Carlos Drummond de 
Andrade, e assinale a alternativa correta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) O texto, ao valer-se do discurso paródico, 
revela característica assumida pela linguagem 
modernista. 

B) O texto, por seu ufanismo nacionalista, é 
expressão do Modernismo brasileiro da década 
de 20. 

C) O texto, por sua intensa musicalidade, 
aproxima-se de proposta contida na poética 
simbolista. 

D) O texto, ao apresentar uma concepção mística 
da vida, insere-se no âmbito da poética 
modernista. 

E) O texto, por seu sentimentalismo exacerbado, 
aproxima-se de proposta contida na poética 
parnasiana. 

 
 
 
 

Nova canção do exílio 
 

Um sabiá 
na palmeira, longe. 
Estas aves cantam 
um outro canto. 

 
O céu cintila 
sobre flores úmidas. 
Vozes na mata, 
e o maior amor. 

 
Só, na noite, 
seria feliz: 
um sabiá, 
na palmeira longe. 

 

Onde tudo é belo 
e fantástico, 
só, na noite, 
seria feliz. 
(Um sabiá, 
na palmeira longe.) 

 
Ainda um grito de vida e 
voltar 
para onde é tudo belo 
e fantástico: 
a palmeira, o sabiá, 
o longe. 
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11) Leia o fragmento seguinte e assinale a 
alternativa correta: 
 
Nem gorda nem magra. Nem alta nem baixa, a 
trança escura dando uma volta no alto da cabeça 
com a altivez de uma coroa. A voz forte, pesada. 
A cara redonda, branca de talco. Saia preta e 
blusa branca com babadinhos. Meias grossas cor-
de-carne, sapatões fechados, de amarrar. 
Impressionantes eram aqueles olhos que podiam 
diminuir e de repente aumentar, nunca eu tinha 
visto olhos iguais. 
 
A) O fragmento contém descrição que identifica a 

personagem Adelaide Gurgel, do conto “Dolly”, 
de A noite escura e mais eu, de Lygia 
Fagundes Telles. 

B) O fragmento contém descrição que identifica a 
personagem Oriana, do conto “Uma branca 
sombra pálida”, de A noite escura e mais eu, 
de Lygia Fagundes Telles. 

C) O fragmento contém descrição que identifica a 
personagem Maria Leonor de Bragança, do 
conto “Boa noite, Maria”, de A noite escura e 
mais eu, de Lygia Fagundes Telles. 

D) O fragmento contém descrição que identifica a 
personagem Elzira, do conto “Papoulas em 
feltro negro”, de A noite escura e mais eu, de 
Lygia Fagundes Telles. 

E) O fragmento contém descrição que identifica a 
personagem da Avó Bel, do conto “A rosa 
verde”, de A noite escura e mais eu, de Lygia 
Fagundes Telles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Sobre o Concretismo, é correto afirmar que: 
 
A) caracterizou-se pelo uso abundante do soneto 

e de outras formas fixas de inspiração clássica. 
B) foi responsável pela afirmação de uma poesia 

essencialmente musical e preocupada com a 
questão da nacionalidade. 

C) produziu uma poesia cuja preocupação central 
foi a exploração do mágico e do sobrenatural. 

D) contribuiu para a afirmação de uma poesia 
marcada pelo extremo sentimentalismo. 

E) ao promover a desintegração do verso e da 
palavra, contribuiu para a renovação da poesia 
brasileira. 

 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
13) Sobre o Modernismo brasileiro, pode-se 
afirmar que: 
 
A) caracterizou-se pelo desejo de evasão e por 

afastar-se da sociedade contemporânea. 
B) revelou-se bastante heterogêneo, devido à 

orientação ideológica distinta existente entre 
seus muitos grupos. 

C) distanciou-se do Romantismo, uma vez que 
defendeu e praticou uma literatura marcada 
por um ufanismo nacionalista. 

D) em seu primeiro decênio, deu continuidade aos 
processos que marcaram a narrativa realista-
naturalista. 

E) defendeu, através de sua produção literária, o 
princípio da arte pela arte. 
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14) Leia o poema abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) O poema transcrito pertence a Sarças de fogo, de Olavo Bilac.  
B) O poema transcrito integra os Primeiros cantos, de Gonçalves Dias. 
C) O poema transcrito encerra Libertinagem, de Manuel Bandeira. 
D) O poema transcrito abre o livro Viagem, de Cecília Meireles. 
E) O poema transcrito pertence a Rosa do povo, de Carlos Drummond de Andrade. 
 

 

 
 

15) Leia o texto seguinte, de autoria de Manuel Bandeira, e assinale a afirmativa correta.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

A) O poema tem como marcas o coloquialismo e a ironia, elementos característicos da produção poética 
de Manuel Bandeira. 

B) O poema apresenta uma métrica e um ritmo regulares que revelam a influência que Manuel Bandeira 
sofreu do Parnasianismo. 

C) O texto de Manuel Bandeira apresenta uma linguagem rara, característica de sua poesia. 
D) O poema reveste-se de um caráter musical, revelando a vinculação que a poesia de Manuel Bandeira 

mantém com o Simbolismo. 
E) O poema apresenta versos de estrutura sintática complexa, denunciando a influência que o poeta 

sofreu da experiência concretista. 
 
 

 
O último poema 

 
Assim eu quereria o meu último poema 
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais 
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas 
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume 
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos 
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. 

 
Pneumotórax 

 
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e não foi. 
Tosse, tosse, tosse. 

 

Mandou chamar o médico: 
- Diga trinta e três. 
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 
- Respire. 

 

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito   
                                                                                       infiltrado. 
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 
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FÍSICA 
 
 
16) Uma pedra é solta de um penhasco e leva 
∆ 1t  segundos para chegar no solo. Se ∆ 2t  é o 

tempo necessário para a pedra percorrer a 
primeira metade do percurso, então podemos 
afirmar que a razão entre ∆ 1t  e ∆ 2t  vale: 

A) 1. 
B) 1/ 2 . 
C) 2. 
D) 1/2. 
E) 2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

 
17) A segunda lei de Newton é aplicada à Força 
Peso, que é a força através da qual os objetos são 
atraídos pela Terra. A lei da gravitação universal é 
uma força pela qual dois objetos sofrem atração 
de campo e obedece à lei do inverso do quadrado 
da distância. Considerando que a Força Peso de 
um objeto pode ser igualada à força gravitacional, 
podemos determinar a aceleração da gravidade 
conhecendo a massa do planeta Terra e a 
distância do seu centro ao ponto de interesse. De 
um modo geral, utilizamos o raio médio terrestre 
para obter g (médio). Entretanto, nosso planeta é 
achatado nos pólos em relação ao Equador. Assim 
sendo, podemos afirmar, quanto ao valor de g, 
que: 
 
A) g (médio) > g (pólos) > g (Equador). 
B) g (pólos) > g (médio) > g (Equador). 
C) g (Equador) > g (médio) > g (pólos). 
D) g (pólos) > g (Equador) > g (médio). 
E) g (Equador) > g (pólos) > g (médio). 
 
 
 
 
 

18) Um aventureiro planeja saltar do alto de uma 
ponte amarrado em um cabo elástico (um esporte 
radical conhecido por bungee jumping). A outra 
extremidade do cabo fica amarrada na ponte. No 
início, o movimento do saltador é uma queda 
livre. A partir do ponto em que o cabo é esticado, 
o saltador começa a desacelerar até uma 
determinada posição, onde pára. Deste momento 
em diante, o cabo começa a puxar o saltador para 
cima. Esta posição, onde o saltador inverte o 
sentido de queda, marca o seu maior 
deslocamento vertical D com relação à ponte. 
Naturalmente que a altura da ponte deve ser 
maior do que D. Considere agora a situação 
hipotética de um saltador de massa 80 kg 
utilizando um cabo elástico de 20 m de 
comprimento. A constante elástica do cabo é 160 
N/m. Calcule o valor de D. Observação: a massa 
do cabo pode ser desprezada em relação à massa 
do saltador. Para aceleração da gravidade, utilize 
o valor 10 m/s2: 
 
A) 20 m. 
B) 25 m. 
C) 40 m. 
D) 36 m. 
E) 10 m. 
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19) Duas maçãs caem simultaneamente do galho 
de uma árvore. Ambas estão à 2 m do solo. Uma 
tem massa de 80 g, e a outra, massa de 100 g. 
Quando as maçãs estão no meio do percurso, ou 
seja, a um metro do solo, podemos afirmar que: 
 
A) suas velocidades são iguais, mas suas energias 

cinéticas são diferentes. 
B) suas velocidades são diferentes, mas suas 

energias cinéticas são iguais. 
C) suas velocidades são iguais, e suas energias 

cinéticas também são iguais. 
D) suas velocidades são diferentes, e suas 

energias cinéticas também são diferentes. 
E) suas velocidades são iguais, mas suas energias 

cinéticas são nulas. 
 
 
_________________________________________ 

20) O Princípio de Pascal serve de base para 
entendermos como funciona uma alavanca 
hidráulica, cujo esquema é mostrado na figura 
abaixo. No lado esquerdo é aplicada uma força 
sobre o pistão de área a. No lado direito, o líquido 
incompressível produz uma força sobre o pistão 
de área A. 

 

Líquido incompressível

a A

 
 
Podemos afirmar que o trabalho no lado direito é 
em relação ao trabalho no lado esquerdo, e a 
força no lado direito é em relação à força no lado 
esquerdo, respectivamente: 
 
A) maior e igual. 
B) igual e menor. 
C) maior e menor. 
D) igual e maior. 
E) menor e maior. 
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21) A força de empuxo é: 
 
A) a força que o peso do objeto submerso em um 

fluido exerce em relação ao centro da Terra. 
B) uma força fictícia. 
C) a pressão atmosférica que atua sobre o objeto. 
D) o peso do fluido que o objeto desloca. 
E) a força que o peso do objeto submerso em um 

fluido exerce em relação à superfície da Terra. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
22) Um bloco de gelo inicialmente com 40 kg 
desliza a 5 m/s horizontalmente em uma 
superfície, até que chega ao repouso devido ao 
atrito. Assuma que todo o calor gerado no atrito é 
utilizado para derreter o gelo. Quanto de gelo é 
derretido? O calor latente de fusão do gelo vale 
330 kJ/kg, e o calor específico do gelo vale 

⋅2220J/(kg K) . 
 
A) 1,5 kg. 

B) 30 g. 

C) 1,5 g. 

D) 5 kg. 

E) 40 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2007

CADERNO 2 – FÍSICA 9 

23) Considere as seguintes afirmativas: 
 
I. Um processo isotérmico ocorre à temperatura 

constante. 
II. Um processo adiabático é aquele onde não 

ocorre transferência de calor para dentro ou 
para fora do sistema. 

III. Um processo isobárico sempre ocorre à 
pressão constante. 

 
São verdadeiras as afirmativas: 

A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I e III. 
D) I. 
E) nenhuma das afirmativas. 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
 
24) Uma usina geradora de eletricidade produz 
60 MW. O vapor entra na turbina a 527°C e sai a 
127°C. A eficiência da usina corresponde a 60% 
de uma máquina de Carnot ideal. Quanto vale a 
taxa de consumo de calor? 
 
A) 400 MW. 
B) 120 MW. 
C) 100 MW. 
D) 14.400 MW. 
E) 200 MW. 
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25) Na figura, as cargas estão fixas nos vértices 
de um triângulo eqüilátero de lado a. 
 
 

+

+

-+q

+q

−q
P  

 
 
Em relação ao infinito, o potencial elétrico dessa 
distribuição no ponto P vale: 
 

A) 
0

2 3 1 q
3 4 a

  
    πε  

. 

 

B) 
0

3 1 q
3 4 a

  
    πε  

. 

 

C) 
0

4 3 1 q
3 4 a

  
    πε  

. 

 

D) 
0

3 3 1 q
3 4 a

  
    πε  

. 

 

E) 
0

5 3 1 q
3 4 a

  
    πε  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26) Na figura abaixo, são mostrados dois 
circuitos. Em ambos, 100 Vε =  e 10k= ΩR . As 
potências elétricas fornecidas pela fonte de f.e.m. 
nestes dois circuitos valem, respectivamente: 

 

R

R R R
ε ε

 
 
A) 1 W e 2 W. 
B) 1 W e 1 W. 
C) 0,5 W e 2 W. 
D) 2 W e 0,5 W. 
E) 2 W e 1 W. 
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27) A capacitância de placas planas e paralelas é 

0 /= εC A d , onde 0ε  é a permissividade elétrica 

do vácuo, A é a área das placas planas e 
paralelas, e d é a distância entre as placas. Uma 
chapa plana condutora, isolada e de espessura 
desprezível, foi introduzida bem no meio, entre as 
placas do capacitor, como mostra a figura. 
 

 
 
A nova capacitância vale: 
 

A) 
3
C

. 

B) C. 
 
 

C) 2C. 
 

D) 
2
C

. 
 

E) 3C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28) Raios são descargas elétricas naturais 
produzidas quando ocorre uma diferença de 
potencial suficientemente elevada entre duas 
nuvens ou entre uma nuvem e o solo. Num raio 
entre uma nuvem e o solo, valores típicos de 
tensão são da ordem de 20.000.000 de volts. A 
descarga é extremamente rápida, com uma 
duração da ordem de 1 ms. Neste período, a 
corrente é avaliada em 180.000 ampéres. Calcule 
durante quantos meses a energia elétrica liberada 
na produção deste raio poderia suprir uma 
residência cujo consumo mensal é de 250 kWh. 
 
A) 4. 
B) 2. 
C) 1. 
D) 80. 
E) 40. 
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29) Dois fios condutores, retilíneos, de 
comprimento infinito e paralelos entre si, estão no 
plano desta página. Os fios transportam correntes 
de mesmo valor i  para a direita. 
 

i

i  
 

O campo magnético resultante dos dois fios é nulo 
na seguinte região: 
 
A) na linha reta perpendicular ao plano da página 

e localizada abaixo dos dois fios. 
B) na linha reta paralela aos dois fios e localizada 

acima dos dois fios. 
C) na linha reta paralela aos dois fios e localizada 

abaixo dos dois fios. 
D) na linha reta perpendicular ao plano da página 

e localizada acima dos dois fios. 
E) na linha reta paralela aos dois fios e localizada 

no meio, entre os fios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30) Uma lente convergente com distância focal de 
8 cm é colocada a 20 cm de um objeto. Podemos 
afirmar que a imagem formada é: 
 
A) reduzida e não invertida. 
B) ampliada e não invertida. 
C) ampliada e invertida. 
D) reduzida e invertida. 
E) nem ampliada, nem reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2007

CADERNO 2 – FÍSICA 1 

 
BIOLOGIA 

 
 
31) Quanto aos eventos relacionados com 
reprodução em mamíferos, pode-se afirmar que: 
 
I. a ocorrência de gêmeos dizigóticos pode ser 

devida à fertilização de um oócito por dois 
espermatozóides que, ao chegar no estágio de 
mórula se dividirá em dois. 

II. a ocorrência de gêmeos dizigóticos pode ser 
devida à fertilização de um oócito por um 
espermatozóide, que ao chegar no estágio de 
mórula, se dividirá em dois. 

III. a ocorrência de gêmeos dizigóticos pode ser 
devida à fertilização de dois oócitos por dois 
espermatozóides, seguida pela nidação dos 
embriões. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) II. 
B) III. 
C) II e III. 
D) I. 
E) I e II. 

_________________________________________ 
 
 
32) Em uma visita aos Molhes da Barra de Rio 
Grande, podemos observar animais como: 
anêmonas-do-mar, cracas, mexilhões, baratinhas-
da-praia e golfinhos. Esses animais pertencem, 
respectivamente, aos grupos: 
 
A) Cnidaria, Crustacea, Mollusca, Crustacea, 

Mammalia. 
B) Porifera, Mollusca, Bivalvia, Crustacea, Cetacea. 
C) Echinodermata, Crustacea, Crustacea, Insecta, 

Pisces. 
D) Cnidaria, Porifera, Crustacea, Arthropoda, 

Mammalia. 
E) Echinodermata, Bivalvia, Gastropoda, Insecta, 

Osteichthyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

33) Quanto aos componentes celulares, pode-se 
afirmar que: 
 
I. o retículo endoplasmático granuloso é uma rede 

de tubos e bolsas achatadas interligadas entre 
si, que apresentam ribossomos aderidos à sua 
superfície e que atuam na produção protéica. 

II. o citoesqueleto é constituído por uma 
complexa rede de tubos e filamentos lipídicos. 

III. um dos fatores que faz com que a membrana 
celular seja de fundamental importância para a 
célula é a sua permeabilidade seletiva, que 
permite a passagem de qualquer substância 
dissolvida. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) III. 
B) II. 
C) I. 
D) I e II. 
E) II e III. 
 
_________________________________________ 
 

 

34) A perda de parte da pele de um ser vivo 
expõe as suas células a _______________ 
bacterianos, promovendo assim o início da 
produção de ____________ pelos ___________ . 
 
A) anticorpos, antígenos e plasmócitos. 

B) antígenos, linfócitos e anticorpos. 

C) macrófagos, anticorpos e antígenos. 

D) anticorpos, antígenos e linfócitos. 

E) antígenos, anticorpos e plasmócitos. 
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35) Durante a queima de combustíveis fósseis, 
como na combustão do petróleo, a fumaça 
produzida pode levar à morte por asfixia. É 
correto afirmar que a asfixia é causada porque: 
 
A) a fumaça estimula a produção de 

oxihemoglobina, aumentando a afinidade do 
oxigênio pela hemoglobina e tornando-o 
indisponível para os tecidos. 

B) o ácido carbônico liberado inibe o centro 
respiratório, diminuindo a ventilação pulmonar. 

C) o dióxido de carbono liberado tem baixa 
afinidade pela hemoglobina, impedindo o 
transporte de oxigênio para os tecidos. 

D) o monóxido de carbono liberado tem alta 
afinidade pela hemoglobina, impedindo o 
transporte de oxigênio para os tecidos. 

E) o monóxido de carbono inibe a anidrase 
carbônica, impedindo a liberação de oxigênio 
pela hemoglobina. 

 
_________________________________________ 
36) Durante um típico dia de inverno rio-
grandino, o seu corpo irá desencadear 
mecanismos específicos para controlar sua 
temperatura corporal. Podemos afirmar que os 
seguintes mecanismos específicos correspondem 
às adaptações do corpo humano ao frio: 
 
I . vasodilatação periférica. 
II. encolhimento do corpo como resposta 

comportamental.  
III. sudorese, para produzir uma camada líquida 

isolante térmica sobre a pele.  
IV. tremores provocados pela contração dos 

músculos esqueléticos para produção de calor. 
V. vasoconstrição periférica. 
VI. aumento da freqüência ventilatória. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) II, V e VI. 
B) I, II e III. 
C) II, IV e V. 
D) I, IV e VI. 
E) I, III e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

37) Entre as doenças sexualmente transmissíveis, 
o HPV, causado pelo Papiloma Vírus Humano, tem 
recebido atenção dos órgãos de saúde por sua 
ocorrência estar associada com o desenvolvimento 
de alguns tipos de câncer. Sobre o HPV, é correto 
afirmar que: 
 
I. o vírus HPV infecta as células dos órgãos 

genitais provocando lesões papilares 
(verrucosas) ou ulcerativas. 

II. as lesões do HPV são observadas na vulva, 
períneo, vagina e colo do útero. 

III. as lesões do HPV são observadas na glande e 
no prepúcio. 

IV. o HPV não está associado ao desenvolvimento 
de câncer genital e anal em homens. 

V. os programas de vacinação que estão sendo 
desenvolvidos serão direcionados aos jovens 
adolescentes que já tenham iniciado sua vida 
sexual. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) I, II e III. 
B) I, III e V. 
C) I, II e IV. 
D) II, IV e V. 
E) I, III e IV. 
 
_________________________________________ 

38) Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica comum às plantas Pteridófitas e 
Gimnospermas: 
 
A) plantas com gametas masculinos flagelados. 
B) plantas produtoras de sementes. 
C) plantas avasculares. 
D) plantas com xilema e floema. 
E) plantas fanerógamas. 
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39) Quanto às características gerais dos 
diferentes grupos animais, é correto afirmar que: 
 
A) os cnidários são animais pseudocelomados 

encontrados no ambiente marinho. 
B) os platielmintos são, exclusivamente, vermes 

de vida livre que apresentam o corpo achatado 
dorso-ventralmente. 

C) os poríferos são animais pluricelulares, com 
trato digestório completo. 

D) os nematelmintos são animais exclusivamente 
parasitas do trato digestório de vertebrados. 

E) os moluscos são invertebrados celomados 
encontrados na água doce, no mar e no 
ambiente terrestre. 

 
_________________________________________ 
 
 

40) Uma importante especialização das 
angiospermas é a produção de uma flor 
elaborada, constituída por diversas partes como 
sépalas, pétalas, estames e carpelos. Qual das 
alternativas abaixo relaciona corretamente a 
composição das partes florais com a sua 
respectiva função? 
 
A) O carpelo é composto por pétalas e sépalas e é 

responsável pela atração de polinizadores. 
B) O estame é composto por filete e antera e é 

responsável pela produção de grãos de pólen. 
C) O estame é composto por pétalas e sépalas e é 

responsável pela atração de polinizadores. 
D) O carpelo é composto por filete e antera e é 

responsável pela produção de grãos de pólen. 
E) O perianto é composto por pétalas e sépalas e 

é responsável pela produção de gametófitos 
masculinos e femininos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41) Segundo a teoria do efeito estufa, a Terra 
vem sofrendo uma elevação de temperatura 
causada, principalmente, pela emissão excessiva 
de alguns gases. O principal gás envolvido no 
efeito estufa é o gás carbônico, gerado 
principalmente pela queima de combustíveis 
fósseis. Com relação ao efeito estufa, quais das 
seguintes atividades contribuem para diminuí-lo? 
 
I.  Recuperação de florestas naturais. 
II. Ampliação das usinas termoelétricas. 
III. Aumento da exploração de petróleo. 
IV. Cultivos em massa de microalgas. 
V.  Conservação das áreas de turfeira. 
 
Assinale a alternativa que apresente somente as 
atividades que contribuem para diminuir o efeito 
estufa: 
 
A) I, IV e V. 
B) I, II e III. 
C) I, II e V. 
D) II, III e IV. 
E) III, IV e V. 
 
___________________________________ 

 
 
42) Relacione os grupos animais enumerados na 
coluna 1 com as respectivas características da 
coluna 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A alternativa que contém a seqüência numérica 
correta, lida de cima para baixo, é: 
 
A) 1, 3, 4, 2. 
B) 3, 2, 4, 1. 
C) 2, 3, 4, 1. 
D) 3, 1, 4, 2. 
E) 4, 1, 2, 3. 
 
 
 
 
 

(1) Anfíbios           (   ) animais  endotérmicos  que  excretam  
                                  ácido úrico. 
(2) Répteis            (   ) primeiro grupo de tetrápodos a invadir 
                                  o ambiente terrestre. 
(3) Aves                (   ) animais  com  glândulas  sebáceas  e 
                                  glândulas sudoríparas. 
(4) Mamíferos        (   ) animais  ectotérmicos  que  possuem 
                                  ovos com âmnio, cório e alantóide. 
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43) Em alguns sistemas de classificação, os 
liquens são considerados como indivíduos 
independentes que podem ser identificados, 
inclusive, em nível de gênero e espécie. Essa 
interpretação está relacionada com o alto grau de 
dependência entre os organismos envolvidos 
nessa associação. Assinale a alternativa que 
corresponde, respectivamente, ao tipo de 
associação e aos organismos envolvidos na 
formação dos liquens: 
 
A) inquilinismo; algas e fungos. 
B) mutualismo; algas e protozoários. 
C) protocooperação; algas e fungos. 
D) protocooperação; algas e protozoários. 
E) mutualismo; algas e fungos. 
_________________________________________ 
44) Utilize os conceitos enumerados para 
completar as afirmativas abaixo: 
 
(1) evolução 
(2) teoria sintética da evolução 
(3) lei  da   transmissão   das   características 

adquiridas 
(4) convergência adaptativa 
(5) seleção natural 
 
I. O mecanismo defendido por Darwin para 

explicar a adaptação dos organismos ao 
ambiente é conhecido como (  ). 

II. A idéia de que o desenvolvimento de um órgão 
pelo uso intensivo é herdado pela prole é 
conhecida como (  ). 

III. A idéia de que todos os organismos estão 
ligados por laços de ancestralidade e 
descendência com modificação é conhecida 
como (  ). 

IV. A idéia que considera o desenvolvimento de 
estruturas e formas corporais semelhantes por 
adaptação a ambientes parecidos é conhecida 
como (  ). 

V. A mutação, recombinação e seleção natural são 
os principais fatores evolutivos considerados 
pela (  ). 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
numérica, lida de cima para baixo, que completa 
corretamente as afirmativas: 
 
A) 5, 3, 4, 2 e 1 
B) 5, 3, 1, 4 e 2 
C) 1, 3, 4, 5 e 2  
D) 1, 4, 3, 5 e 2  
E) 2, 5, 1, 3 e 4  

45) João e Maria são do tipo sangüíneo A e sua 
descendência, representada na genealogia abaixo, 
é composta de três filhos (1, 3 e 4) do tipo 
sangüíneo A e dois (2 e 5) do tipo O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir dessas informações, pode-se afirmar que: 
 
I.  João e Maria são heterozigotos IAi  e IAi. 
II. João e Maria possuem os tipos sangüíneos A e 
O, respectivamente. 

III. a chance de João e Maria terem um filho do 
sexo masculino e do tipo sangüíneo O é 1/8. 

IV. a chance de João e Maria terem um filho de 
qualquer sexo do tipo sangüíneo O é 1/2. 

V. cada vez que João e Maria tiverem um filho de 
qualquer sexo, a chance de ter um filho do tipo 
sangüíneo O será ¼. 

 
Quais afirmativas estão corretas? 
 
A) II, III e IV. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e V. 
D) I, IV e V. 
E) II, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2

1 2 3 4 5



FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2007

CADERNO 2 – BIOLOGIA 1 

HISTÓRIA 
 

 
46) “Quando vocês falam que foram mortos 
aproximadamente seis milhões de pessoas 
nos campos de concentração, das quais 
grande parte se sabe o nome e o dia da 
morte, nós, indígenas, lembramos os quase 
seis milhões de irmãos nossos exterminados 
sem que se tenha, na maioria dos casos, 
qualquer informação sobre esses massacres. 
Foi um extermínio silencioso e contínuo, que 
continua até hoje”. (Nailton Pataxó, numa visita 
a um campo de concentração nazista na 
Alemanha em 2000). 
 
 
Considerando esse posicionamento sobre a 
população indígena ocupante do atual território 
brasileiro desde, pelo menos, 12.000 anos atrás, é 
possível afirmar que: 
 
I. dezenas de milhares de pessoas morreram em 

conseqüência do contato direto e indireto com 
os europeus e as doenças por eles trazidas, a 
ponto de podermos falar na existência de um 
verdadeiro genocídio. 

II. as sociedades indígenas, especialmente as que 
habitaram os espaços de floresta, eram 
igualitárias e pacíficas. Tais atributos eram 
indispensáveis, pois sem cooperação e com o 
baixo nível tecnológico que caracterizava essas 
populações, não seria possível sobreviver 
nesses ambientes agressivos. 

III.o espaço ocupado pelo atual território 
brasileiro possuiu, e ainda possui, uma imensa 
diversidade étnica. Esta diversidade refletiu-se, 
na época da pré-conquista, numa grande 
variedade de formas de organização social, que 
vem sendo conhecida através dos estudos 
arqueológicos. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) II e III. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) I, II e III. 
E) nenhuma. 
 
 
 
 

47) "[Estes] são homens impiedosamente 
expostos pelo destino a toda sorte de 
ultrajes. Mas são, em última análise, 
homens de uma segunda categoria, a quem 
poderíamos até conceder as vantagens da 
nossa liberdade. Mas que o poderei dar a 
essa guerra (...) contra nós? Confesso que 
não sei. Porque [nela] vemos [homens] 
combatendo e gladiadores comandando. Os 
primeiros são de origem bem humilde. Os 
segundos estão condenados à pior de todas 
as condições sociais". 
 
 
O texto acima, do historiador Florus, trata de uma 
das mais famosas revoltas sociais ocorridas em 
Roma durante a República. Tal luta estendeu-se 
entre o período de 73 e 71 a.C. e ficou conhecida 
como: 
 
A) Revolta dos cristãos e ateus, comandada por 

Aníbal. 
B) Revolta de escravos, comandada por 

Espártaco. 
C) Revolta Judaica ou Revolta Hasmoniana. 
D) Campanha de massacre aos patrões, dirigida 

por Catilina. 
E) Revolta dos plebeus, sob a liderança de 

Tarquínio. 
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48) Analise as proposições abaixo sobre o 
Feudalismo. 
 
I. A sociedade feudal era estamental, e o 

indivíduo era classificado segundo a forma 
como possuía a terra e o seu nascimento, ou 
origem sangüínea. 

II. Os servos tinham mobilidade geográfica e eram 
soldados e artesãos, pagando a corvéia, as 
banalidades e o vintém, sendo dispensados da 
talha sobre a produção. 

III. Os escravos eram muito raros na Europa 
Ocidental, devido à condenação religiosa, 
sendo mais freqüentes entre os muçulmanos 
ibéricos. 

IV. A nobreza tinha a posse jurídica da terra, 
prestava Homenagem e Benefício, possuindo 
poderes políticos, militares e jurídicos sobre os 
demais. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, III e IV. 
B) II, III e IV. 
C) I, II e IV. 
D) I, II e III. 
E) todas. 
 
_________________________________________ 
 
 
49) A Revolução Gloriosa (1688-1689), na 
Inglaterra, trouxe como uma de suas decorrências 
o Bill of Riths, ou Declaração dos Direitos. Sobre 
ela, podemos afirmar que: 
 
A) foi causa da Guerra dos Trinta Anos, devido à 

discriminação econômica e religiosa contra os 
holandeses. 

B) orientou as decisões do período chamado de 
Restauração Stuart, idealizada por Oliver 
Cromwell. 

C) visava a garantir os interesses dos “lords” em 
oposição aos interesses da nascente burguesia 
liberal. 

D) inspirou-se nas idéias utópicas de Thomas 
Morus, que em seguida foi decapitado por 
ordem de Henrique VIII Tudor. 

E) teve parte de seus princípios incorporados às 
dez primeiras emendas norte-americanas e à 
Declaração dos Direitos do Homem da França, 
em 1789. 

 

50) Analise as proposições abaixo, sobre o 
chamado Antigo Regime, ocorrido na França 
durante a Modernidade. 
 
I. os burgueses, principalmente a alta burguesia, 

auxiliaram aos monarcas na luta contra a 
nobreza, através de impostos e financiamento, 
pois pretendiam retirar desta última os 
monopólios econômicos que detinha. 

II. os Estados Nacionais foram importantes na 
coordenação da Expansão Marítima e na 
conquista de colônias, pois com isso 
conseguiriam o enriquecimento burguês 
nacional e seu próprio fortalecimento. 

III.visando a justificar a centralização e a 
concentração de poderes nas mãos do rei, 
juristas e legistas apoiaram-se no Direito 
Romano, na religião e mesmo na praticidade 
política do Estado Moderno. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) todas. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) nenhuma. 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
51) A Santa Aliança, após o Congresso de Viena 
(1814-1815), adotou uma política em relação às 
colônias hispano-americanas, que visava a: 
 
A) impor os princípios da Doutrina Monroe sobre 

todos os Estados europeus. 
B) restabelecer o antigo sistema colonial espanhol. 
C) difundir as idéias político-sociais da Revolução 

Francesa de 1789. 
D) obrigar D. João VI a entregar a Província 

Cisplatina a Fernando VII da Espanha. 
E) incentivar os movimentos nacionalistas de 

caráter separatista na América do Sul. 
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52) Com a Revolução Industrial, pioraram as 
condições de vida e de trabalho dos operários, 
ocasionando movimentos de reivindicação, greves, 
violência e até mesmo destruição de máquinas. 
Na primeira metade do século XIX, a Inglaterra, 
pioneira na industrialização, também conheceu 
movimentações operárias, em que se destacou: 
 
A) a fundação do Partido Comunista Inglês, que 

além de alinhar-se com as ordens de Moscou, 
passou a dirigir os movimentos sindicais, antes 
descentralizados e sem lideranças. 

B) o movimento chamado de socialismo científico, 
que reconhecia como necessidade uma fase de 
ditadura do proletariado para se chegar à 
organização de uma sociedade comunista. 

C) a criação e o funcionamento da Associação 
Internacional  dos Trabalhadores, fundada por 
Karl Marx e Friederich Engels. 

D) um movimento jacobinista, que pretendia a 
igualdade social e política, como o voto 
universal também para as mulheres, assim 
como o direito a iguais salários e 
oportunidades. 

E) o movimento cartista, que desenvolveu um 
programa vinculado às reivindicações 
trabalhistas, tais como: limitações da jornada 
de trabalho, abolição da lei dos indigentes e 
“questões de garfo e faca”. 

 
_________________________________________ 
 
 
53) O Brasil tem postulado um lugar permanente 
no Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas. No entanto, desde a sua 
fundação, existem apenas cinco países 
permanentes e dez eleitos pela Assembléia Geral. 
Em sua criação, após a II Guerra Mundial, eram 
permanentes os seguintes países: 
 
A) China Nacionalista, França, Estados Unidos, 

União Soviética e Reino Unido. 
B) Israel, República Federal Alemã, Bélgica, União 

Soviética e Espanha. 
C) China Comunista, Hungria, Estados Unidos, 

Tchecoslováquia e Benelux. 
D) República Democrática Alemã, Estados Unidos, 

Rússia e Argentina. 
E) Holanda, República Malgache, Taiwan, China e 

Estados Unidos. 
 
 
 

54) Na conquista e ocupação das terras 
brasileiras, o estabelecimento de feitorias 
constituiu: 
 
A) limites geográficos das capitanias hereditárias. 
B) entrepostos de trocas feitos pelos primeiros 

invasores, na primeira metade do século XV. 
C) necessidades policiadoras da metrópole na 

exploração do pau-brasil. 
D) primeiras grandes fazendas de cultivo da cana-

de-açúcar. 
E) regiões delimitadoras no sertão, para pesquisa 

aurífera. 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
55) “A casa-grande venceu no Brasil a 
Igreja, nos impulsos que esta a princípio 
manifestou para ser a dona da terra. 
Vencido o jesuíta, o senhor de engenho 
ficou dominando a colônia quase sozinho. O 
verdadeiro dono do Brasil. Mais do que os 
vice-reis e os bispos.” (Gilberto Freyre – Casa 
Grande e Senzala. Rio de Janeiro: Editora José 
Olympio.) 
 

No texto acima, são citadas características da: 
 

A) sociedade mineira. 
B) sociedade cafeeira. 
C) sociedade urbana. 
D) sociedade açucareira. 
E) sociedade algodoeira. 
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56)  
 
 
 
 
O clamor pela antecipação da Maioridade, 
expresso na quadrinha popular, reafirma as 
expectativas de superação da crise vigente 
durante o período regencial. Dentre os fatores 
constitutivos desta crise, podemos destacar: 
 
A) a disputa envolvendo os conservadores e os 

liberais, diferentes facções oligárquicas, e a 
irrupção de movimentos regionais. 

B) o declínio da lavoura cafeeira e a intervenção 
da Guarda Nacional. 

C) o nacionalismo e a defesa do liberalismo. 
D) o prestígio político dos liberais exaltados, que 

contestavam a Regência. 
E) a unificação dos movimentos sociais regionais 

de rebelião, promovendo uma forte resistência 
à Regência. 

 
________________________________________________________ 

 
 

57) “Cabo de enxada engrossa as mãos – o 
laço de couro cru, machado e foice também. 
Caneta e lápis são ferramentas muito 
delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de 
sol a sol, nos campos e nos currais (...) Ler o 
quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso: a 
eleição vem aí, e o alistamento rende a 
estima do patrão, a gente vira pessoa.” 
(Mário Palmério – Vila dos Confins. Rio de Janeiro: 
Editora José Olympio.) 
 
A partir da leitura do texto acima, podemos 
afirmar que na República Velha: 
 
A) a ampliação do poder político dos grandes 

proprietários era a forma de fortalecer a 
organização dos trabalhadores rurais. 

B) a campanha eleitoral visava a atingir os 
trabalhadores urbanos. 

C) o predomínio oligárquico pode ser 
representado pela troca de favores. 

D) os coronéis, em época de eleição, preocupados 
com o analfabetismo, estimulavam a melhoria 
da educação. 

E) o período eleitoral era o único momento em 
que os chefes locais dispensavam os 
trabalhadores do trabalho árduo para garantir-
lhes o direito de cidadania. 

58) Sobre a industrialização no Brasil, é possível 
afirmar que: 
 
I. o Brasil faz parte de um grupo de países de 

industrialização relativamente tardia, que se 
inicia no final do século XIX. 

II. durante a República Velha, ocorreu o 
desenvolvimento das indústrias têxteis, com a 
utilização da mão-de-obra imigrante, 
expandida, sobretudo, com o fim da escravidão 
em 1888. 

III. durante a Primeira Guerra Mundial, houve um 
aumento da produção industrial no Brasil,que 
resultou no processo de substituição de bens 
importados. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) nenhuma. 
___________________________________ 
 

 
59) A grande preocupação do Estado Novo foi a 
organização dos trabalhadores brasileiros em 
sindicatos, que eram caracterizados pela: 
 
A) participação ativa do proletariado no contexto 

político. 
B) rejeição do modelo fascista italiano. 
C) atitude reivindicatória junto ao patronato. 
D) oposição à ditadura de Getúlio Vargas. 
E) supervisão e controle governamental. 
 

___________________________________ 
 

 
60) O Ato Institucional no 5, durante o governo 
do General Costa e Silva, permitiu a esse 
presidente da República, entre outras medidas: 
 
A) criar novos ministérios e empresas estatais. 
B) decretar o recesso parlamentar e promover 

cassações de mandatos e de direitos políticos. 
C) promover uma ampliação do sistema partidário. 
D) controlar os empréstimos no exterior. 
E) convocar uma Assembléia Nacional 

Constituinte. 

 

“Queremos Pedro II 
Ainda que não tenha idade 

A Nação dispensa a Lei 
E viva a Maioridade”. 


