
2º. Dia
Vestibular de Inverno 2009

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Química, Geografia, História, Literatura Brasileira, Matemática, Língua Espanhola e Língua Inglesa



 PUCRS       Concurso Vestibular

 www.pucrs.br                   Inverno 2009
 1

INSTRUÇÃO GERAL: Para cada questão, esco-
lher apenas uma alternativa correta.

QUÍMICA

INSTRUÇÃO: Responder às questões 1 e 2 com
base no texto 1.

TEXTO 1

Mesmo  antes  da  guerra,  meus  pais  e  irmãos  me

haviam mostrado um pouco de química de cozinha:

despejar vinagre num pedaço de giz em um copo e

ouvir o chiado, e em seguida derramar o pesado gás

que  essa  mistura  produzia,  como  uma  catarata

invisível, sobre a chama de uma vela, apagando-a

de  imediato.  Ou  pegar  um  repolho  vermelho  em

conserva no vinagre e acrescentar amônia caseira

para neutralizá-lo. Isso causava uma transformação

espantosa, com o caldo passando por todos os tipos

de  cores,  de  vermelho  a  vários  tons  de  roxo,  de

turquesa a azul e finalmente a verde.

SACKS, Oliver. Tio Tungstênio: memórias de uma infância

química. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 72

1) O gás que o texto refere é o

A) hidrogênio.

B) monóxido de carbono.

C) dióxido de carbono.

D) nitrogênio.

E) hélio.

____________________________________________________

2) Um dos compostos formados na reação que altera a

cor  do  “repolho  vermelho”,  descrita  no  texto,  tem

fórmula

A) CH
3
COONO

2 
(aq)

B) CH
3
COONH

4 
(aq)

C) CH
3
CONH

2 
(l)

D) H
2
NCH

2
COOH (s)

E) HCOONH
4
 (s)

INSTRUÇÃO: Responder à questão 3 com base
nas informações a seguir.

Uma revolução verde na indústria gaúcha

O Rio Grande do Sul abre um novo capítulo de sua

história industrial. Será dado o primeiro passo para

uma  linha  de  produção  inédita  no  mundo,  a  de

plásticos feitos a partir de etanol. A  última  geração

de derivados do álcool de cana-de-açúcar marca a

fabricação em escala comercial de uma resina 100%

renovável e certificada. [...]

Por que um plástico é “verde” e outro não?

A cana-de-açúcar retira gás carbônico do ar para se

desenvolver. Esse gás, também conhecido como

dióxido de carbono (CO
2
), é o principal causador do

chamado efeito estufa, responsável pela elevação

da temperatura  do  planeta.  O  plástico  tradicional

é  feito de petróleo  ou  gás  natural,  recursos  finitos

cujo processamento não tem benefício ambiental.

Jornal Zero Hora, 22/04/2009 (fragmento).

3) As informações permitem concluir corretamente que

A) o plástico tradicional, cujo processamento não

tem   benefício   ambiental,   tem   como   matéria-

-prima o composto de fórmula CH
3
CH

2
OH.

B) o “plástico verde” se decompõe no ambiente com

muito mais facilidade do que o plástico tradicio-

nal, por ser biodegradável.

C) os alcoóis, quando adequadamente queimados,

podem produzir “plásticos verdes”, que contri-

buem para a preservação do ambiente.

D) a vantagem do “plástico verde” está em não co-

locar novas quantidades de gás carbônico no

ambiente, pois em sua fabricação é consumido

o próprio CO
2
 que já está no ar.

E) a cana de açúcar é um dos responsáveis diretos

pelo agravamento do efeito estufa.

_____________________________________________________

4) Na  preparação  de  100,0g  de  um  creme  dental,

foi adicionado 1,440 g de monofluorfosfato de sódio,

de fórmula Na
2
PO

3
F.

O teor de flúor expresso em mg por grama de creme

dental é, aproximadamente,

A) 1,900.

B) 1,400.

C) 0,900.

D) 0,050.

E) 0,002.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 5, analise
as informações a seguir.

Três porções de sulfato de magnésio foram obtidas fa-

zendo-se, em cada caso, a reação total de 200 mL de

solução de ácido sulfúrico 2,0 mol/L, conforme indica-

do abaixo:

Reação 1   –    0,2 mol de MgCO
3

Reação 2   –    0,4 mol de MgO

Reação 3   –    300 mL de solução 2 mol/L de MgCl
2

5) São corretas as relações entre as massas de MgSO
4

obtidas de

A) m
1
 < m

2
 < m

3

B) m
1
 = m

2
 < m

3

C) m
1
 = m

2
 = m

3

D) m
1
 > m

2
 > m

3

E) m
1
 < m

2
 = m

3

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 6, conside-
re as informações a seguir e preencha os parênte-
ses com V para verdadeiro e F para falso.

O estireno, representado pela fórmula estrutural abai-

xo, é obtido a partir do petróleo, sendo usado princi-

palmente pelas indústrias de plásticos e de borrachas.

Em relação a esse composto, afirma-se que

(   ) sua fórmula mínima é idêntica à do benzeno.

(   ) apresenta cadeia heterogênea e mista.

(   ) possui o anel benzênico em sua estrutura.

(   ) apresenta em sua estrutura somente um átomo de

carbono quaternário.

(   ) apresenta em sua estrutura somente um átomo de

carbono com geometria tetraédrica.

6) A sequência correta de preenchimento dos parênteses,

de cima para baixo, é

A) V – F – V – F – F

B) F – V – V – V – V

C) V – V – V – V – F

D) F – F – F – F – V

E) F – F – F – V – V

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 7, anali-
se as afirmativas a seguir, referentes a alguns
metais.

I. Usa-se em utensílios domésticos pela resistên-

cia à  corrosão,  pois  passiva-se  em  presença

do oxigênio.

II. Usa-se  na  produção  de  aço,  por  sua  alta

resistência à tração.

III. Forma uma liga denominada latão, que serve,

quando  fundida  ao  cobre,  para  a  produção  de

objetos.

IV. Aplica-se em placas de vidro para a fabricação

de espelhos.

7) Os elementos descritos nas afirmativas são, respec-

tivamente, os metais

A) alumínio, zinco, estanho e platina.

B) ferro, alumínio, chumbo e cromo.

C) níquel, carbono, zinco e prata.

D) alumínio, ferro, zinco e prata.

E) ferro, alumínio, estanho e prata.

_______________________________________________________

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  8, ana-
lise o gráfico a seguir, que mostra as eletronegati-
vidades  de  oito  elementos  representativos  do
terceiro  período  da  tabela  periódica,  em  ordem
aleatória de posição, designados genericamente
por A, B, C, D, E, F, G, H.

Eletronegatividades dos Elementos 

Representativos do Terceiro Período

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

A B C D E F G H

Elemento

E
le
tr
o
n
eg
a
ti
v
id
a
d
e

Eletronegatividades dos  Elementos
Representativos do Terceiro Período

E
le

tr
o

n
e

g
a

ti
v

id
a

d
e

Elemento



 PUCRS      Concurso Vestibular

 www.pucrs.br                  Inverno 2009
 3

8) A análise do gráfico permite concluir que

A) os elementos F, G e H são metais.

B) o elemento C tem elevada tendência a oxidar-se, e o elemento D, a reduzir-se.

C) os elementos B e G formam um composto iônico ao combinarem-se entre si.

D) o elemento A tem tendência a reduzir-se, ficando com a mesma configuração eletrônica do elemento E.

E) o elemento E é um metal alcalino.

___________________________________________________________________________________________________

9) A  queima  da  pólvora  comum,  constituída  de  nitrato  de  potássio,  carvão  e  enxofre,  é  um  dos  exemplos

de combustão em que o ar não é necessário.

Considerando que uma das possibilidades para a equação da queima da pólvora é

4KNO
3(s)

 + 6 C
(s)

 + S
2(s)

à 2N
2(g)

 + 6CO
2(s)

 + 2K
2
S

(s)
,

pode-se afirmar que o agente redutor é o ________ e as espécies químicas que sofrem redução passam,

respectivamente, aos estados de oxidação ________ e ________.

A) KNO
3

  0  -2

B) KNO
3

 -2   0

C) S   0 +4

D) C +4  -2

E) C   0  -2

____________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 10 com base nas informações e afirmativas a seguir, sobre o fenôme-
no conhecido como chuva ácida.

A expressão chuva ácida é atribuída ao químico e climatologista Robert Angus Smith, que em 1872 descreveu

um fenômeno que atingiu Manchester, Inglaterra, no começo da Revolução Industrial. Atualmente, a chuva ácida

é um problema frequente, principalmente nas grandes cidades e nos pólos industriais.

Sobre as chuvas ácidas, afirma-se:

I. Consistem em precipitações em que o pH tem valores inferiores a 5,6.

II. Localizam-se nas regiões industrializadas, não representando risco de contaminação para os mananciais

hídricos e para as lavouras de outros países.

III. São formadas, pela mistura à água, de óxidos de nitrogênio e de enxofre, provenientes principalmente da

queima de combustíveis fósseis.

IV. Podem também ser formadas pela presença de dióxido de carbono e de outros óxidos alcalinos na água.

10) Estão corretas somente as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.
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GEOGRAFIA

11) Ao representar cartograficamente uma cidade cuja
avenida central tem extensão equivalente a 25km,
aventou-se a possibilidade de utilizar uma escala
cartográfica de 1:20.000. Se essa possibilidade for
efetivada, é correto concluir que

A) o comprimento da avenida na planta da cidade
será  maior  que  um  metro,  impossibilitando  a
representação  cartográfica  em  uma  folha  de
caderno escolar.

B) a escala não condiz com esse tipo de represen-
tação,  pois  é  extremamente  pequena  para
demonstrar as características de uma cidade.

C) as  distâncias  entre  as  quadras,  na  referida
avenida, serão quase imperceptíveis na planta,
porque  na  avenida  representada  existe  um
cruzamento a cada 2,5km.

D) só  será  possível  representar  a  cidade  nesta
escala se a projeção cartográfica da planta for
azimutal equidistante.

E) para  que  a  planta  da  cidade  represente  uma
leitura cartográfica de tamanho ideal, a escala
utilizada terá que ser menor que 1:1.000.000.

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 12, obser-
ve a figura, que apresenta uma situação ambiental.

12) A figura destaca um problema ambiental vivenciado em
vários centros urbanos, inclusive na capital gaúcha,
chamado de

A) inversão térmica.
B) efeito estufa.
C) efeito tampão.
D) chuva ácida.
E) ilha de calor.

____________________________________________________

13) Relacionando o ditado popular “Água mole em pedra
dura tanto bate até que fura” a uma concepção geoló-
gica, é correto afirmar:

A) A  água  pode  furar  uma  rocha  à  medida  que
exercer sobre ela uma força mecânica ou física
que forme tômbolos ou morainas.

B) O  ditado  popular  não  condiz  com  o  processo
geológico,  pois  a  água  pode desgastar  uma
rocha mas não tem força suficiente para furá-la.

C) As furnas são exemplos de desgastes provocados
pela água do mar nas rochas.

D) O  ditado  popular  refere-se  apenas  à  água  de
nascentes  de  rios,  onde  a  energia,  sendo  mais
intensa, exerce maior pressão sobre as rochas.

E) A pedra citada no ditado popular relaciona-se às
rochas sedimentares, encontradas na superfície do
Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense.

__________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 14 com base no
quadro e nas afirmativas, referentes ao crescimen-
to da população urbana no Brasil.

I. A maior parcela da população passa a viver em
áreas urbanas, provavelmente a partir do final da
década de sessenta.

II. No período entre 1960 e 1970, o ritmo de cresci-
mento  da  população  urbana  foi  menor  que  no
período de 1980 a 1991.

III. A taxa de urbanização evidenciada em 2000 e o rit-
mo  de  crescimento  urbano  em  décadas anteriores
se assemelham aos dados de países considerados
desenvolvidos, como a Noruega e a Suécia.

IV. A taxa de urbanização tem aumentado a partir de
1940,  porém  o  ritmo  de  crescimento  variou  em
função de diferentes contextos socioeconômicos
pelos quais o país passou.

onA 0491 0591 0691 0791 0891 1991 0002

oãçalupoP

onanabrU

lisarB

%1,13 %2,63 %1,54 %9,55 %75,76 %2,57 %32,18

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1940 a 2000
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14) Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão
corretas apenas

A) I e IV.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I, II e III.

E) I, II e IV.

____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 15 observan-
do o mapa e as afirmativas.

I. A fronteira destacada no mapa corresponde a
uma das áreas mais perigosas do mundo, pois
nela são treinados grupos de resistência talibã,
formados por seguidores de Bin Laden.

II. O destaque no mapa representa uma região de
tensões  geopolíticas  em  torno  da  posse  da
Caxemira, área produtora de urânio.

III. A fronteira evidenciada no mapa corresponde à
divisão entre dois países, o Afeganistão e o
Paquistão, hoje considerados pelo Ocidente uma
ameaça terrorista para a humanidade.

IV. O  principal  problema  existente  nesta  área  de
fronteira é a disputa pelos oleodutos construídos
para abastecer a porção ocidental da China.

15) Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão
corretas apenas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) III e IV.

E) I, II e IV.

______________________________________________________

16) Parte do solo brasileiro que compreende uma parce-
la do estado de São Paulo e de outros estados do sul
do Brasil caracteriza-se pelo intemperismo de rochas
vulcânicas  com  boas  condições  para  o  plantio  de
café, em função de sua fertilidade.

O tipo de solo a que o texto se refere e a rocha que o
originou são, respectivamente,

A) massapé e basalto.

B) terra roxa e granito.

C) podzólico e calcário.

D) terra roxa e basalto.

E) massapé e calcário.

_______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 17 com base
nas afirmativas, referentes à influência da Lua no
planeta Terra.

I. A  Lua,  o  satélite  natural  e  luminoso  da  Terra,
define  o  calendário  semanal,  já  que  as  suas
fases duram aproximadamente 15 dias.

II. Em suas fases Cheia e Nova, ocorrem as marés
de águas vivas ou marés altas, pois há a soma
do poder gravitacional desse astro com o Sol.

III. Em suas fases Crescente e Minguante, a Lua
aparece parcialmente no céu, pois encontra-se
encoberta pela sombra da Terra.

IV. O eclipse lunar ocorre quando a Lua atinge o cone
de sombra projetado pela Terra, na fase de Lua
Cheia.

ÍNDIA

CHINA

OCEANO
ÍNDICO

IRÃ

N

CAZAQUISTÃO
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17) Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas apenas

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) I, II e III.
_____________________________________________________________________________________________________

18) A região Centro-Oeste do Brasil apresenta condições que beneficiam a produção de soja e de cana-de-açúcar,
entre elas

A) solos lateríticos.

B) clima equatorial semiúmido.

C) solos lixiviados.

D) chuvas bem distribuídas ao longo do ano.

E) clima   tropical,   com   ausência   de   invernos rigorosos.
_____________________________________________________________________________________________________

19) A crise mundial deflagrada em 2008 teve repercussões imediatas em muitos países. Quanto à extensão desta
crise, é correto afirmar:

A) Os países mais afetados foram os africanos, pois são exportadores de alimentos para os países asiáticos.

B) A Venezuela sofreu um grande impacto econômico, pelo fato de exportar produtos siderúrgicos, principal-
mente.

C) Os países que apresentam maior circulação de divisas provindas do capital financeiro foram os que sofre-
ram os maiores impactos.

D) A maior causa da crise, que teve início nos Estados Unidos da América do Norte, está vinculada à diminui-
ção da produção de alimentos em seu território.

E) No  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  a  crise  é percebida pela falência de empresas produtoras de calçados,
que até então tinham no mercado internacional chinês o seu grande espaço de vendas.

__________________________________________________________________________________________________

20) Em Porto Alegre, em nenhum dia do ano é possível ver o Sol no zênite, porque

A) a cidade está situada ao sul do Trópico de Capricórnio.

B) a cidade está situada na faixa tropical.

C) o adensamento urbano dificulta a visualização do Sol ao meio-dia.

D) a cidade localiza-se na área mais abaulada do globo terrestre.

E) a cidade não possui o seu sítio junto ao Oceano Atlântico.
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HISTÓRIA

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  21,
considere as afirmativas abaixo, sobre o contexto
do Baixo Império Romano (séculos III e IV d.C.).

I. As altas taxas de natalidade entre a população
de escravos garantiram o fornecimento de mão
de obra, compensando o decréscimo causado
pelo fim das guerras de conquista.

II. O comércio em geral sofreu retração ao longo
do  período,  devido,  entre  outros  fatores,  à
escassez de metais preciosos.

III. Os problemas político-religiosos causados pela
expansão do Cristianismo foram resolvidos, pelo
Estado romano, com o uso crescente e sistemá-
tico de práticas repressivas ao longo de todo o
período.

IV. Um  número  significativo  de  bárbaros  (povos
estrangeiros) foi admitido no exército romano,
possibilitando, principalmente aos germanos,
comporem  uma  nova  aristocracia  provincial,
formada no período.

21) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) II, III e IV.

______________________________________________________

22) As transformações históricas que marcaram a Europa
Ocidental  ao  longo  dos  séculos  XI  a  XV  se
caracterizaram por um processo progressivo de

A) ruralização das atividades econômicas e culturais.

B) crescimento do poder político não eclesiástico.

C) decadência do grande comércio internacional.

D) expansão do poder senhorial sobre as cidades.

E) diminuição  da  importância  econômica  das
guildas.

INSTRUÇÃO:   Para   responder   à   questão   23,
considere as afirmações do historiador J. H. Elliot.

“Quando Colombo pousou pela primeira vez os olhos
sobre os habitantes das Índias a sua reação imedia-
ta  foi  verificar  que  não  eram  monstruosos,  nem
anormais. (...)  A  tentação  de  ver  o  mundo  recém-
-descoberto em termos de ilhas encantadas (...) era
esmagadora.”

ELLIOTT, J. H. O Velho Mundo e o Novo.

Lisboa: Ed. Querco, s/d. p. 38.

23) Considerando o contexto cultural e intelectual euro-
peu do período, é correto afirmar que a “tentação”,
bem  como  a  expectativa  de  encontrar  nas  novas
terras seres “monstruosos”, mencionadas no texto,
provinham

A) de  uma  idiossincrasia  pessoal  de  Colombo,
que contrasta radicalmente com o humanismo
cientificista então predominante.

B) do ocultismo pagão, dominante na mentalidade
das elites ibéricas.

C) da visão mágica negativa em relação a povos e
terras  não europeias,  difundida  pela  Reforma
protestante.

D) da permanência das tradições mitológicas clás-
sicas e cristãs no universo renascentista.

E) da noção de superioridade racial do homem bran-
co, criada pela vulgarização do evolucionismo
biológico.

_____________________________________________________

24) Dentre os fatores que condicionaram a eclosão do
processo  revolucionário  na  França,  em  1789, NÃO
é correto apontar

A) a inflação produzida pelas dificuldades crônicas
do Tesouro Público francês.

B) a crise agrícola, que produzia desabastecimento
e carestia.

C) a perda de colônias e rotas de comércio, deter-
minada pela derrota francesa na Guerra dos Sete
Anos.

D) os privilégios legais e tributários previstos pelo
ordenamento jurídico do Estado Absolutista.

E) a  perda  da  Luisiana,  em  função  da  derrota
militar francesa na guerra de independência dos
Estados Unidos.



 PUCRS      Concurso Vestibular
 www.pucrs.br                  Inverno 2009

 7

HISTÓRIA

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  21,
considere as afirmativas abaixo, sobre o contexto
do Baixo Império Romano (séculos III e IV d.C.).

I. As altas taxas de natalidade entre a população
de escravos garantiram o fornecimento de mão
de obra, compensando o decréscimo causado
pelo fim das guerras de conquista.

II. O comércio em geral sofreu retração ao longo
do  período,  devido,  entre  outros  fatores,  à
escassez de metais preciosos.

III. Os problemas político-religiosos causados pela
expansão do Cristianismo foram resolvidos, pelo
Estado romano, com o uso crescente e sistemá-
tico de práticas repressivas ao longo de todo o
período.

IV. Um  número  significativo  de  bárbaros  (povos
estrangeiros) foi admitido no exército romano,
possibilitando, principalmente aos germanos,
comporem  uma  nova  aristocracia  provincial,
formada no período.

21) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) II, III e IV.

______________________________________________________

22) As transformações históricas que marcaram a Europa
Ocidental  ao  longo  dos  séculos  XI  a  XV  se
caracterizaram por um processo progressivo de

A) ruralização das atividades econômicas e culturais.

B) crescimento do poder político não eclesiástico.

C) decadência do grande comércio internacional.

D) expansão do poder senhorial sobre as cidades.

E) diminuição  da  importância  econômica  das
guildas.

INSTRUÇÃO:   Para   responder   à   questão   23,
considere as afirmações do historiador J. H. Elliot.

“Quando Colombo pousou pela primeira vez os olhos
sobre os habitantes das Índias a sua reação imedia-
ta  foi  verificar  que  não  eram  monstruosos,  nem
anormais. (...)  A  tentação  de  ver  o  mundo  recém-
-descoberto em termos de ilhas encantadas (...) era
esmagadora.”

ELLIOTT, J. H. O Velho Mundo e o Novo.

Lisboa: Ed. Querco, s/d. p. 38.

23) Considerando o contexto cultural e intelectual euro-
peu do período, é correto afirmar que a “tentação”,
bem  como  a  expectativa  de  encontrar  nas  novas
terras seres “monstruosos”, mencionadas no texto,
provinham

A) de  uma  idiossincrasia  pessoal  de  Colombo,
que contrasta radicalmente com o humanismo
cientificista então predominante.

B) do ocultismo pagão, dominante na mentalidade
das elites ibéricas.

C) da visão mágica negativa em relação a povos e
terras  não europeias,  difundida  pela  Reforma
protestante.

D) da permanência das tradições mitológicas clás-
sicas e cristãs no universo renascentista.

E) da noção de superioridade racial do homem bran-
co, criada pela vulgarização do evolucionismo
biológico.

_____________________________________________________

24) Dentre os fatores que condicionaram a eclosão do
processo  revolucionário  na  França,  em  1789, NÃO
é correto apontar

A) a inflação produzida pelas dificuldades crônicas
do Tesouro Público francês.

B) a crise agrícola, que produzia desabastecimento
e carestia.

C) a perda de colônias e rotas de comércio, deter-
minada pela derrota francesa na Guerra dos Sete
Anos.

D) os privilégios legais e tributários previstos pelo
ordenamento jurídico do Estado Absolutista.

E) a  perda  da  Luisiana,  em  função  da  derrota
militar francesa na guerra de independência dos
Estados Unidos.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 25, con-

sidere as afirmativas abaixo, sobre os diferentes

contextos históricos da Guerra Fria.

I. A primeira década da Guerra Fria foi marcada

pela difusão do temor de um confronto nuclear

direto de grandes proporções entre as superpo-

tências.

II. Nas  décadas  de  1960  e  1970,  a  Guerra  Fria

atravessou  um  período  marcado  pelo  que  se

chamou de “coexistência pacífica”, no qual não

ocorreram conflitos militares na África e na Ásia.

III. Na década de 1980, verificou-se uma forte reto-

mada de iniciativas de caráter estratégico-militar

na lógica da Guerra Fria, por parte dos Estados

Unidos.

IV. Ao longo de todas as fases históricas, o confron-

to Leste-Oeste, central na Guerra Fria, influen-

ciou decisões e paralisias nos principais orga-

nismos internacionais da ONU.

25) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) II e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) I, III e IV.

______________________________________________________

26) No  século  XVI,  a  economia  do  Brasil  colonial  era

voltada  à  monocultura  de  exportação  da  cana-de-

-açúcar. Outras atividades econômicas complemen-

tares  contribuíram  também  para  a  manutenção

deste modelo, tais como

A) pecuária, fumo, mandioca e algodão.

B) drogas do sertão, hortaliças e gado.

C) avicultura, café e algodão.

D) café, indústria de pequeno porte e fumo.

E) mandioca, suinocultura e artesanato.

27) As   transformações   econômicas   ocorridas   no
séc. XIX, no Brasil, colocaram fim na escravidão, já
abolida  nas  colônias  e  ex-colônias  europeias.  A
transição  para  o  trabalho  livre  ocorreu  de  forma
lenta, sendo implementada, no período entre 1847 e
1850, por meio de atos do Império, conhecidos como

A) Lei Alves Branco e Lei do Ventre Livre.

B) Lei do Sexagenário e Contrato de Parceria.

C) Lei Saraiva-Cotegipe e Lei Áurea.

D) Lei Eusébio de Queirós e Lei de Terras.

E) Lei dos Caifazes e Decreto Bill Aberdeen.

____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 28, con-
sidere as informações a seguir.

Na República Velha (Oligárquica), entre 1894 e 1930,
predominaram no poder as oligarquias cafeicultoras,
que controlavam a política brasileira, através de me-
canismos que limitavam a participação nas eleições.

Como manobras políticas que restringiam a repre-
sentação, aponta-se

I. o  Coronelismo,  controle  político  regional  exer-
cido  através  de  favorecimentos  e  coerção
pessoais.

II. o  Voto  de  Cabresto,  recurso  violento  utilizado
contra o eleitor, em razão de o voto no Brasil ser,
naquele momento, aberto.

III. a Política dos Governadores, que compreendia
cooperação e revezamento entre as forças que
ocupavam os governos estaduais e federal.

IV. a Política Salvacionista, que propunha a purifi-
cação das instituições republicanas.

28) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) I, II e III.
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29) O governo de João Goulart (1961-1964) foi marcado por grande instabilidade política. Durante a campanha pelo
presidencialismo, Jango prometeu tornar-se o Presidente das Reformas. Para deter a inflação sem diminuir o
crescimento econômico, lançou um projeto, o Plano Trienal, que previa

A) investimento estatal nas áreas consideradas prioritárias: energia, transporte, alimentação, indústria de base
e educação.

B) controle das importações, valorização da moeda e estímulo à produção para o mercado interno.

C) controle dos gastos públicos, contenção dos aumentos salariais, fim dos subsídios e facilidades ao capital
estrangeiro.

D) corte nos gastos públicos, contenção temporária nos salários e reformas nas estruturas agrária, tributária,
administrativa, eleitoral e educacional.

E) congelamento de preços e reforma monetária.
___________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 30 com base na figura e no texto a seguir.

O governo do Gen. Costa e Silva foi marcado pela ligação à linha dura. Com a Constituição de 1967, que
cerceara a participação política de setores oposicionistas e da sociedade civil, aumentaram as manifestações
populares para colocar fim à ditadura. Uma onda de protestos tomou conta do país, promovida pela Frente
Ampla, pelo MDB e principalmente pelo movimento estudantil, que estava em sintonia com os movimentos
norte-americanos e europeus da época. A imagem acima é exemplo de uma das muitas manifestações de
repúdio às ações do governo.

30) Para diminuir ainda mais as liberdades da sociedade civil e impedir que manifestações como esta ocorressem
com frequência, foi promulgado novo Ato Institucional, o AI – 5, que determinava

A) o estabelecimento do bipartidarismo.

B) a suspensão de todos os direitos civis e constitucionais, e a censura aos meios de comunicação.

C) a restrição às greves, permitidas somente para algumas categorias profissionais.

D) a abertura da economia brasileira ao capital externo.

E) a expansão do crédito aos consumidores.



 PUCRS      Concurso Vestibular

 www.pucrs.br                  Inverno 2009
 10

31) As afirmativas corretas são

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) I, III e IV.

___________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 32, leia
os textos I (Pai contra mãe, de Machado de As-
sis) e II (Negrinha, de Monteiro Lobato).

TEXTO I

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos,

como terá sucedido a outras instituições sociais. Não

cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo

ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro

ao pé; havia também a máscara de folha-de-flandres.

A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos

escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três bura-

cos, dous para ver, um para respirar, e era fechada

atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de

beber perdiam a tentação de furtar, porque geralmen-

te era dos vinténs do senhor que eles tiravam com

que matar a sede, e aí ficavam dous pecados extin-

tos, e a sobriedade e a honestidade certas. [...] O

ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões.

Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa

também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabe-

ça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmen-

te, mas era menos castigo que sinal. Escravo que

fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um

reincidente, e com pouco era pegado.

TEXTO II

Negrinha  era  uma  pobre  órfã  de  sete  anos.

Preta?  Não;  fusca,  mulatinha  escura,  de  cabelos

ruços e olhos assustados.

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus pri-

meiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozi-

nha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre

escondida, que a patroa não gostava de crianças.

Excelente senhora, a patroa.

(...)

Vinha da escravidão, fora senhora de escravos –

e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e

estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo

– essa  indecência  de  negro  igual  a  branco  e

qualquer coisinha: a polícia!

LITERATURA BRASILEIRA

A exclusão social é tema frequente na literatura. O

olhar sobre os excluídos pode parecer novo; mas na

verdade tem raízes antigas na literatura brasileira,

raízes românticas. Os excluídos não são apenas re-

jeitados fisicamente (pelo racismo ou pelo sexismo),

espacialmente (através da segregação geográfica,

da formação de guetos, de campos de permanên-

cia) ou materialmente (no caso da pobreza). Os ex-

cluídos não o são apenas do mercado, do consumo,

da troca. Os excluídos são também excluídos do sim-

bólico, das artes, das produções culturais, das coi-

sas do espírito.

Esta prova focaliza o tema da exclusão e o tratamento

a  ele  concedido  por  escritores  brasileiros,  em

momentos diversos de nossa história literária.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 31, leia o
trecho abaixo, extraído de Navio Negreiro, de
Castro Alves, e as alternativas.

Era um sonho dantesco!... o tombadilho,

Que das luzernas avermelha o brilho,

Em sangue a se banhar.

Tinir de ferros... estalar de açoite...

Legiões de homens negros como a noite,

Horrendos a dançar...

Negras mulheres, suspendendo às tetas

Magras crianças, cujas bocas pretas

Rega o sangue das mães:

Outras, moças, mas nuas e espantadas,

No turbilhão de espectros arrastadas,

Em ânsia e mágoa vãs!

Nesse fragmento, o poeta

I. denuncia a permanência do tráfico de escravos,

embora esse tenha sido proibido pela Lei Eusébio

de Queirós, de 1850.

II. descreve a luta dos negros, transportados no

navio, contra os seus opressores, apontando para

a possibilidade de libertação.

III. usa as exclamações como suporte para o tom

de indignação e repúdio ao ato escravocrata.

IV. alude,  com  a  expressão  “sonho  dantesco”  ao

“Inferno”, de A Divina Comédia, para enfatizar o

drama dos condenados à escravidão.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 34, leia o
texto O Bicho, de Manuel Bandeira, e as afirmati-
vas, preenchendo os parênteses com V para ver-
dadeiro e F para falso.

Vi ontem um bicho

Na imundície do pátio

Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,

Não era um gato,

Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

A leitura do texto leva à conclusão de que

(   ) o poeta situa-se crítica e perplexamente diante

da miséria humana.

(   ) o “bicho” e o “homem” convivem na imundície

do pátio.

(   ) o homem cata alimentos, examina-os e cheira,

antes de os engolir vorazmente.

(   ) o poema é tipicamente modernista em todos os

aspectos: sonoro, lexical, sintático e semântico.

(   ) “cão”, “gato” e “rato”, no poema, apontam para a

degradação do homem.

34) A sequência correta de preenchimento dos parênte-

ses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – V – F

B) V – V – F – V – F

C) F – V – F – F – V

D) V – F – F – V – V

E) F – F – V – F – V

__________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 35, leia o
trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam

duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminha-

do o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordi-

nariamente andavam pouco, mas como haviam re-

pousado bastante na areia do rio seco, a viagem pro-

gredira bem três léguas. Fazia horas que procura-

vam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apare-

ceu longe, através dos galhos pelados na catinga rala.

Arrastaram-se para lá, devagar, sinhá Vitória com

o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de

folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aiô a

tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao

cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O

menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.

Sobre os textos, afirma-se:

I. No texto I, há referência aos castigos sofridos

pelos negros.

II. No texto I, os elementos caracterizadores do

negro são o vício de beber e a tentação de furtar

e de fugir.

III. No texto II, Dona Inácia representa a permanên-

cia da escravidão e do racismo na sociedade

brasileira após o 13 de maio.

IV. Em ambos os textos, há o reconhecimento de

um pólo da relação cotidiana entre o escravo e

seu senhor: a violência.

32) Estão corretas as afirmativas

A) I, II e III, apenas.

B) I, II e IV, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) I, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 33, leia o
poema Irene do céu, de Manuel Bandeira.

Irene preta

Irene boa

Irene sempre de bom humor.

Imagino Irene entrando no céu:

– Licença, meu branco!

E São Pedro bonachão:

– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.

No texto, o poeta sugere

I. a possibilidade de redenção do excluído diante

da morte.

II. o orgulho e prepotência da “preta” ao chegar ao

céu.

III. a inautenticidade da atitude humilde de Irene.

IV. a simplicidade e a força humanizadora de Irene.

33) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) I e IV.

D) III e IV.

E) II, III e IV.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 37, leia o

trecho de Operário em construção de Vinicius de

Moraes, e as afirmativas, preenchendo os parên-

teses com V para verdadeiro e F para falso.

Era ele quem os fazia

Ele, um humilde operário,

Um operário em construção.

Olhou em torno: gamela

Banco, enxerga, caldeirão

Vidro, parede, janela

Casa, cidade, nação!

Tudo, tudo o que existia

Era ele quem o fazia

Ele, um humilde operário

Um operário que sabia

Exercer a profissão.

Ah, homens de pensamento

Não sabereis nunca o quanto

Aquele humilde operário

Soube naquele momento!

Naquela casa vazia

Que ele mesmo levantara

Um mundo novo nascia

De que sequer suspeitava.

O operário emocionado

Olhou sua própria mão

Sua rude mão de operário

De operário em construção

E olhando bem para ela

Teve um segundo a impressão

De que não havia no mundo

Coisa que fosse mais bela.

Foi dentro da compreensão

Desse instante solitário

Que, tal sua construção

Cresceu também o operário.

Cresceu em alto e profundo

Em largo e no coração

E como tudo que cresce

Ele não cresceu em vão

Pois além do que sabia

– Exercer a profissão –

O operário adquiriu

Uma nova dimensão:

A dimensão da poesia.

35) O texto, extraído de Vidas secas, apresenta outro

tipo de excluído na sociedade brasileira – o retirante.

Leia as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO
corresponde ao texto:

A) O narrador relata o drama do retirante diante da

seca implacável e da extrema pobreza.

B) As dificuldades, postas desde o início da narrati-

va, apontam para uma natureza inóspita.

C) Na construção narrativa, alternam-se a descri-

ção da paisagem e das atitudes humanas.

D) Fabiano e Sinhá Vitória representam o núcleo da

trama: Fabiano mantém-se fiel a seus hábitos

de vaqueiro.

E) Fabiano,   sua   mulher,   seus   filhos,   a   rodar

num  âmbito  restrito,  refletem  sobre  os  seus

problemas.

___________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 36, leia o
trecho de A hora da estrela, de Clarice Lispector.

Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa

metalúrgica e ela nem notou que ele não se chama-

va de “operário” e sim de “metalúrgico”. Macabéa fi-

cava contente com a posição social dele porque tam-

bém tinha orgulho de ser “datilógrafa”, embora ga-

nhasse menos que o salário mínimo. [...] As poucas

conversas entre os namorados versavam sobre fari-

nha, carne-de-sol, carne-seca, rapadura e melado.

Pois esse era o passado de ambos e eles esqueci-

am o amargor da infância, porque essa já que pas-

sou é acre-doce e dá até nostalgia.

Com base no fragmento de texto, é correto afirmar:

I. Macabéa percebe a ascensão social de Olímpi-

co de Jesus.

II. Os protagonistas migram para a cidade grande.

III. Macabéa sente-se satisfeita por ser datilógrafa.

IV. Macabéa e Olímpico de Jesus estão esquecidos

da vida que levavam no Nordeste.

36) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e III.

E) II, III e IV.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 39 leia o
parágrafo abaixo, preencha adequadamente as
lacunas e assinale a alternativa correta.

39) O romance A ferro e fogo I – _________, do autor

gaúcho _________, apresenta-nos o primeiro painel

de uma conturbada época rio-grandense, em que

imigrantes alemães chegaram ao Brasil atraídos por

promessas e garantias passageiras. Destaca-se,

também, a religiosidade primitiva que aproxima a fa-

mília alemã de _________, futura líder dos Mucker,

e a força recôndita das mulheres, principalmente de

_________.

A) Tempo de guerra – Erico Verissimo – Ana Terra

– Jacobina

B) Tempo de solidão – Josué Guimarães – Jacobina

Maurer – Catarina

C) Tempo de guerra – Ciro Martins – Ana Terra –

Bibiana

D) Tempo de solidão – Reynaldo Moura – Dona Anja

– Catarina

E) Tempo de guerra – Tabajara Ruas – Ana Terra –

Jacobina

___________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 40, leia o
poema Vício na fala, de Oswald de Andrade.

Para dizerem milho dizem mio

Para melhor dizem mió

Para pior pió

Para telha dizem teia

Para telhado dizem teiado

E vão fazendo telhados.

40) Sobre o poema Vício na fala, NÃO é correto afirmar:

A) O uso da linguagem popular não impede as pes-

soas de serem produtivas para a sociedade.

B) Formas não cultas estão associadas, no poema,

a trabalhos braçais.

C) Do ponto de vista da forma poética, a regularida-

de métrica está de acordo com a estética mo-

dernista.

D) A repetição da preposição “para” enfatiza a idéia

de inadequação da linguagem à norma culta.

E) “mio”, “mió”, “pió”, “teia” e “teiado” caracterizam

a linguagem dos falantes pouco escolarizados.

O fragmento do poema Operário em construção, de

Vinícius de Moraes, apresenta

(   ) o papel do operário na construção das coisas e

a importância da sua profissão.

(   ) a consciência dos homens intelectuais sobre a

importância  do  trabalho  dos  que  empilham  os

tijolos com suor e cimento.

(   ) o conhecimento do operário de que o produto de

seu trabalho modifica o mundo.

(   ) o crescimento da consciência do operário, que o

leva  a  perceber  a  dimensão  de  seu  papel  na

sociedade.

37) A sequência correta de preenchimento dos parênte-

ses, de cima para baixo, é:

A) V – F – F – V

B) V – F – V – V

C) F – V – F – V

D) V – V – F – F

E) F – F – V – F

_______________________________________________________

38) Sobre  o  romance  Capitães  de  areia,  de  Jorge

Amado, NÃO é correto afirmar que

A) essa  obra  se  constitui  como  um  retrato  da

burguesia baiana.

B) é uma narrativa de cunho realista, que descreve

o  cotidiano  do  grupo  dos  “capitães  da  areia”

e  seus  expedientes  para  arranjar  alimento  e

dinheiro.

C) os  “capitães  da  areia”  formam  um  grupo  de

cerca de cem crianças que moram num trapiche

abandonado.

D) o  narrador  mostra  o  problema  dos  “capitães

da areia” e da sociedade local, que os trata como

delinquentes.

E) o  romance  supervaloriza  a  humanidade  das

crianças  e  ironiza  a  ganância  e  o  egoísmo  das

classes dominantes.
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MATEMÁTICA

O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) da Pontifícia

Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  é

reconhecido,  até  mesmo  fora  do  país,  por  sua

qualidade, motivo pelo qual ele é visitado por pessoas

de todas as idades, que ali têm oportunidade não só

de aumentar seus conhecimentos como também de

usufruir de momentos divertidos e prazerosos.

As questões desta prova têm como tema geral uma

visita ao ambiente do MCT da PUCRS.

INSTRUÇÃO: As questões 41 e 42 referem-se ao
relógio localizado na entrada do MCT.

41) No momento em que um grupo de estudantes entra

no museu, o relógio analógico com numeração ro-

mana está marcando 15h15min. Nesta circunstân-

cia, o menor ângulo formado pelos ponteiros mede

A) 0°

B) 0,25°

C) 7,5°

D) 120°

E) 352,5°

____________________________________________________

42) Colocando esse relógio de formato circular, centrado

na  origem,  num  sistema  de  referência  complexo,

teremos o número II num ponto da forma z = a + bi.

O número VIII estará no ponto

A) – a – bi

B) – a + bi

C) a – bi

D) a + bi

E) bi

INSTRUÇÃO: Resolver a questão 43 com base nas
informações a seguir.

Após quase meio ano em construção nas oficinas

do  Museu  de  Ciências  e  Tecnologia  da  PUCRS,

a  réplica  em  escala  1:3  do  barco  Beagle,  usado

por  Darwin  em  suas  expedições,  foi  transportada

através do campus da Universidade para a área do

Museu. O modelo é um dos pontos altos da exposi-

ção  inaugurada  no  dia  24  de  março,  que  ficará

aberta ao público até dezembro de 2009.

43) Podemos estabelecer uma regra para determinar as

medidas  do  navio  original  ( y ),  conhecendo  as

dimensões da réplica ( x ). Essa regra será

A) y = x3

B) y = x + 3

C) y = x – 3

D) y = 
3

x

E) y = 3 x

___________________________________________________

44) O  número  de  raízes  reais  distintas  da  equação

0x3
3

x
)3x)(3x(x3 =−+  é

A) 0

B) 1

C) 3

D) 5

E) 7
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45) Existe, em um ponto privilegiado do museu, um jogo

de vôlei virtual. Ao observar o jogo, percebemos que

o trajeto percorrido pela bola, quando “rebatida”, pode

ser determinado por uma função real representada

geometricamente por uma parábola.

Dentre as expressões abaixo, aquela que represen-

ta  uma parábola é

A) y2 + 2 + x = 0

B) y2 = 4 x2 – 2 x + 8

C) x2 – y2 – 4 = 0

D) y = 2 x – 5

E) y = x ( x2 – 6 x + 5 )

______________________________________________________

46) Uma das atrações do MCT é um jogo que sistemati-

za as operações adição e multiplicação.

Observando um triângulo semelhante ao apresenta-

do abaixo, constatamos que o vértice inferior possui

uma peça, que a cada linha de peças sobrepostas a

partir do vértice inferior é acrescentada uma peça a

mais, e que o total de peças é 55. Nessas circuns-

tâncias, concluímos que o número de linhas que com-

põem o triângulo é

A) 25

B) 22

C) 20

D) 11

E) 10

INSTRUÇÃO: As questões 47, 48 e 49 referem-se
a uma área muito visitada do MCT, relacionada a
interações vivas.

47) Abelhas fabricam um favo com células de formato

hexagonal. Sendo R o raio da circunferência circuns-

crita ao hexágono regular, a área do favo é dada por

A) 3R2

B)
2

3R3 2

C)
2

3R2

D)
4

3R2

E)
4

3R3 2

______________________________________________________

48) Em um recipiente existem 12 aranhas, das quais 8

são fêmeas. A probabilidade de se retirar uma ara-

nha macho para um experimento é

A) 4

B) 1/4

C) 1/3

D) 1/2

E) 2/3
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49) Um  visitante  do  MCT  recebe  informações  sobre

colônias de bactérias.

Uma bactéria comum dobra sua população a cada

20  minutos.  Supondo  uma  colônia  inicial  de  1000

bactérias, que uma hora mais tarde já soma 8000, é

correto prever que depois de 2 horas o número de

bactérias será de

A)     6000

B)   16000

C)   32000

D)   64000

E) 120000

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 50 com base
nas informações a seguir.

Contando com uma roda de alimentos, é possível a

elaboração de dietas com as mais variadas finalida-

des, pois as funções e fontes de cada nutriente são

visualizadas através da classificação apresentada

nos gráficos.

Uma  dieta  elaborada  requer  154  unidades  de

gordura, 148 unidades de proteínas e 253 unida-

des de carboidratos para a refeição principal e são

três os alimentos com os quais pode-se montar essa

refeição, conforme o quadro a seguir:

Quadro de unidades de nutrientes dos
alimentos, por porção

50) Considere x, y e z o número de porções que a pes-

soa consome dos alimentos I, II e III, respectivamen-

te, em sua refeição principal. O sistema linear em x,

y  e  z,  cuja  solução  diz  quantas  porções  de  cada

alimento  devem  ser  consumidas  pela  pessoa  para

atender  à  dieta,  considerando  apenas  a  refeição

principal, é

A)

B)

C)

D)

E)

otnemilA arudroG aníetorP otardiobraC

I 5 3 4

II 3 7 5

III 4 2 9









=++

=++

=++

253z9y5x4

148z2y7x3

154z4y3x5









=++

=++

=++

253z9y2x4

148z5y7x3

154z4y3x5









=++

=++

=++

0z9y5x4

0z2y7x3

0z4y3x5









=++

=++

=++

0z9y2x4

0z5y7x3

0z4y3x5









=++

=++

=++

154z9y2x4

253z5y7x3

148z4y3x5
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LÍNGUA INGLESA

INSTRUCTION:  Answer  questions  51  to  55
according to text 1.

TEXT 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Glossary:

acknowledged adj admitted or recognized as being true or important.

harsh adj  harsh  conditions  or  places  are  unpleasant  and  difficult to

           live in: the harsh environment of the desert.

longing n a strong feeling of wanting someone or something.

wound  n  an  injury  in  which  your  skin  or  flesh  is  damaged,  often

 seriously. When a wound gets better it heals.

51) From  the  information  given  in  this  excerpt  of the

introduction to the book, one can say that The Secret

Life of Bees

A) describes what the life of bees is like.

B) gives an account of how fourteen-year-old Lily

takes care of the bees on a fruit farm.

C) describes  the  emotional  and/or  psychological

growth of a teenage girl.

D) deals with a murder that takes place because of

racial prejudice.

E) illustrates the help women get from bees in order

to be happier.

52) According to the excerpt,

A) Sue M. Kidd writes about her own life.

B) each of the characters has a mother who they

see as a saint.

C) Lily’s mother had feminine characteristics.

D) Lily’s life is told from adolescence to old age.

E) the author of the book thinks women search for a

special feeling.

____________________________________________________

53) The term “Set” (line 01), according to the meaning in

the text, can best be translated as

A) Colocado.

B) Fixado.

C) Estabelecido.

D) Ambientado.

E) Descrito.

___________________________________________________

54) In this text, the verb “address” (Addressing, line 06)

means

A) to write the name and address of a particular

person.

B) to try to deal with a problem or issue.

C) to call someone a particular name.

D) to tell your complaints to a particular person.

E) to give a speech to a group of people.

____________________________________________________

55) Lily’s sufferings, which are described as “wounds of

loss, betrayal, and the scarcity of love” (lines 06-07),

A) have been caused by her father’s harshness

alone.

B) have been left when she killed her own mother.

C) can help create a sanctuary when they heal.

D) can transform her life.

E) are healed through love and friendship.

Set in the American South in 1964, the year of the

Civil Rights Act and intensifying racial unrest, Sue

Monk Kidd’s The Secret Life of Bees is a powerful

story of coming-of-age, the ability of love to transform

our lives, and the often unacknowledged longing for

the universal feminine divine. Addressing the wounds

of  loss,  betrayal,  and  the  scarcity  of  love,  Kidd

demonstrates the power of women coming together

to heal those wounds, to mother each one and

themselves, and to create a sanctuary of true family

and home.

Isolated on a South Carolina peach farm with a

neglectful and harsh father, T. Ray, fourteen-year-old

Lily Owens has spent much of her life longing for her

mother, who died amid mysterious circumstances

when Lily was four years old. To make matters worse,

her father tells Lily that she accidentally killed her

mother.

KIDD, Sue Monk. The secret life of bees.

New York: Penguin Readers, 2003, p.2.
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INSTRUCTION:  Answer  questions  56  to  60
according to text 2.

TEXT 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Glossary:

dweller n someone who lives in a particular kind of place: city dweller.

overwhelm v to affect someone’s emotions in a powerful way.

56) The blanks in the text can be filled in, correctly and

respectively, by the words

A) In    of from to

B) In    to of from

C) From    to in of

D) To    in of from

E) Of    to from in

____________________________________________________

57) According to the text,

A) Hans  von  Waltheym  arrived  in  Zürich  after

Charles the Great.

B) Charles the Great was very much surprised at

what he saw in Zürich.

C) the first settlers arrived sailing the Zürich lake.

D) several  people  witnessed  what  happened  in

Zürich in days gone by.

E) the Teutons were extremely afraid of the Romans.

58) The  statement  written  in  the  diary  (lines  05-06)

expresses

A) a necessity.

B) an obligation.

C) a deduction.

D) an evidence.

E) a prohibition.

___________________________________________________

59) According to the second paragraph,

A) today Zürich displays characteristics that have

been especially influenced by the Romans.

B) the Roman legions were late in bringing their

culture to Zürich.

C) the Teutons had influenced the Romans before

they came to Zürich.

D) the Teutons built a powerful military fort in 15 b.C.

E) the Rhine is the river that opened the way for the

Teutons.

___________________________________________________

60) The words “scarred” (line 10) and “prevent” (line 15)

mean, respectively, _________ and _________.

A) bothered prescribe

B) destroyed welcome

C) frightened present

D) marked warn

E) influenced impede

______ 1474, when Saxon pilgrim Hans von

Waltheym came ______ the Grossmunster Church

at Zürich, following the footsteps of Charles the Great,

he was so overwhelmed with what he saw that he

wrote into his diary: “Zürich must have been built

before the Great flood”. This remark may have been

a reference to Zürich’s first settlement ______ lake

dwellers which dates back before the year 1000. It

remains that, neither fire, natural disasters nor war

have scarred the face of Zürich’s antique buildings,

witnesses of days gone by.

The decisive elements of what was to be our later

culture were brought by the Roman legions. They

crossed the Alps in 15 b.C. and built a military fort at

Windisch to prevent the Teutons ______ invading

the country by way of the Rhyne.

BAUMANN, W. Zürich.

Zürich: Verlag Neuer Zürcher Zeitung, 1993, p.5.


