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INSTRUÇÃO GERAL: Para cada questão, escolher
apenas uma alternativa correta.

2) Os principais compostos que constituem a gasolina
pertencem à mesma função química que _________,
e o gás carbônico pertence à mesma função química que _________.

QUÍMICA
INSTRUÇÃO: Responder às questões 1 e 2 com
base no texto 1.
TEXTO 1
Estudo culpa diesel por aquecimento global
Um estudo publicado nos EUA mostra que a substituição de gasolina por diesel para reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera não desacelera
o processo de aquecimento global. Ao contrário, o
intensifica. [...] A pesquisa, publicada na edição de
outubro do “Journal of Geophysical Research”, aponta
que a fuligem preta emitida pela queima do diesel
esquenta muito mais a atmosfera do que o gás
carbônico, que é emitido em maior quantidade pela
gasolina. Quando se leva em conta só a emissão de
CO2, o óleo diesel parece ser uma opção menos
agressiva ao equilíbrio térmico da Terra. É o que
muitos governos já estão fazendo, com legislações
que favorecem a substituição da gasolina por esse
combustível.[...]
Ao realizar uma simulação por computador levando
todos esses efeitos em conta, o engenheiro ambiental
Mark Jacobson descobriu que a fuligem do diesel
supera em muito os benefícios da menor emissão
de CO2. Segundo seus cálculos, cortando toda a
emissão de fuligem na atmosfera, seria possível
reduzir em 20% a 45% o processo de aquecimento
global.
O mesmo efeito poderia ser obtido cortando um terço das emissões de CO2, mas ele só seria plenamente sentido em 50 a 200 anos. Já o corte de fuligem seria sentido bem antes — em 3 a 5 anos. [...]

A) o diesel

o óxido de cálcio

B) o querosene

o cloreto de sódio

C) o etanol

o monóxido de carbono

D) o gás natural

a soda cáustica

E) a acetona

a água oxigenada

____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder às questões 3 e 4 com
base no texto 2.
TEXTO 2
Aposta no Biodiesel
Para superar o desafio de atender à crescente demanda por energia de forma sustentável, causando
o menor impacto possível ao ambiente, é necessário buscar alternativas energéticas que possam substituir os combustíveis fósseis, mesmo que parcialmente. O limite ao uso do petróleo não vai se dar
pelo esgotamento da fonte, mas pela redução da
capacidade ambiental do planeta de absorver os gases oriundos de sua combustão. [...]
Para atender a essa demanda, surgem os biocombustíveis. Do ponto de vista estratégico, é uma alternativa interessante, pois podem ser produzidos em
diferentes regiões. Do ponto de vista ambiental, é
positivo, uma vez que, produzidos de biomassa
renovável, suas emissões de dióxido de carbono são
praticamente anuladas quando a biomassa volta a
crescer, pois, para a fotossíntese, ela usa o mesmo
dióxido de carbono contido na atmosfera, o que possibilita um balanço nulo deste gás. [...]

Salvador Nogueira (Folha de São Paulo)
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u7618.shtml
(com adaptações)

1) A presença de fuligem como produto da combustão
do diesel indica que
A) as substâncias resultantes estão completamente
oxidadas.
B) a reação é uma queima completa.

Suzana Kahn Ribeiro (Scientific American)
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/

C) o aproveitamento de energia nessa queima é
máximo.

aposta_no_biodiesel.html (com adaptações)

D) o carbono presente pode ainda ser queimado.
E) o combustível queimado contém enxofre.
PUCRS
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 6, utilize
as informações a seguir.

3) A equação genérica
CH2
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CH2

OOC
OOC
OOC

R1
R2

+
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Cat
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Triglicerídeo

Álcool

R’

OOC

R1

R’

OOC
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Biodiesel

CH2

+

CH
CH2

OH

Durante as mudanças de estado ocorrem somente afastamentos e aproximações entre as moléculas, ou seja,
as forças intermoleculares são rompidas ou formadas,
influenciando no estado físico da substância.

OH
OH

Glicerina

que representa a produção do biodiesel está de acordo com uma informação do primeiro parágrafo do
texto 2, porque

Relacione as substâncias da Coluna A aos respectivos pontos de ebulição, em °C, da Coluna B, numerando os parênteses.

A) os triglicerídeos são derivados do petróleo.
B) o etanol e alguns triglicerídeos podem ser obtidos a partir de matéria vegetal.
C) o biodiesel é constituído principalmente de éteres.
D) a grande produção de glicerina pode baixar o
custo dos cosméticos hidratantes.
E) o petróleo será substituído pelos ésteres que
constituem o biodiesel quando esse se esgotar.
___________________________________________________

Coluna B

1. metanol

(

) –88,4

2. etanol

(

) 20,0

3. etanal

(

) 64,0

4. etano

(

) 78,5

5. propan–1–ol

(

) 97,0

6) A numeração correta dos parênteses, de cima para
baixo, é:
A)
B)
C)
D)

4) A equação que representa, simplificadamente, a tese
expressa no segundo parágrafo do texto 2 é:
A) C(s) + O2(g) ! CO2(g)

4–3–1–2–5
5–1–4–3–2
3–5–1–2–4
4–3–2–1–5

E) 5 – 4 – 3 – 2 – 1
__________________________________________________

B) CH3CH2OH(l) + 3 O2(g) ! 2 CO2(g) + 3 H2O(v)
C) 6 CO2(g) + 6 H2O(l) + luz ! C6H12O6(aq) + 6 O2(g)

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 7, analise as informações a seguir.

D) C3H8O3(l) + 7/2 O2(g) ! 3 CO2(g) + 4 H2O(g)
E) CO2(g) + H2O(l) ! H2CO3 (aq)
____________________________________________________

O bafômetro é um aparelho utilizado para medir a
quantidade de álcool etílico na corrente sangüínea.
A quantidade de álcool presente no ar expirado é proporcional à quantidade de álcool presente no sangue. Os bafômetros mais modernos funcionam com
pilhas de combustível, e a corrente elétrica é proporcional à quantidade de álcool que reage. As reações
estão representadas pelas equações:

5) Para verificar a presença de substâncias químicas
usadas para mascarar o leite de má qualidade, são
empregados testes de laboratório. Na análise da água
oxigenada, por exemplo, são adicionadas 2 a 3 gotas de solução de iodeto de potássio a 5 mL de leite,
sob agitação. Na presença do contaminante, a solução fica amarelada, pois ocorre

C2H6O + 4OH– > C2H4O2 + 3H2O + 4e–
O2 + 2H2O + 4e– > 4OH–

A) formação de iodo molecular pela presença de
soda cáustica.

7) Em relação às reações que ocorrem no bafômetro, é
correto afirmar que

B) oxidação do H2O2 pelo iodeto de potássio.
C) redução do iodo a iodeto pela água oxigenada.

A)
B)
C)
D)

D) reação representada por I2 ! 2 I , pela ação do
oxigênio dissolvido no leite.
–

E) oxidação do íon iodeto a iodo pelo peróxido de
hidrogênio.
PUCRS
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Coluna A

o oxigênio reage no ânodo.
o álcool é o agente redutor.
o álcool reage no pólo positivo.
a redução ocorre no pólo negativo.

E) o fluxo de elétrons é do cátodo para o ânodo.
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8) Diuréticos são substâncias que estimulam a excreção
de íons como Na+, K+, Cl– e HCO–3 . É correto afirmar
que
A) o íon sódio tem raio maior que o átomo que lhe
deu origem.
B) o íon potássio tem raio maior que o íon cloreto.
C) o íon hidrogeno-carbonato, ao se combinar com
o íon sódio, dá origem a um composto ácido.
D) o íon potássio e o íon cloreto são espécies
isoeletrônicas.
E) o íon cloreto tem raio menor que o átomo que
lhe deu origem.
__________________________________________________
9) A água da chuva em uma região poluída tem pH igual
a 3,0. O volume, em litros, de uma solução de
hidróxido de sódio de concentração 0,01mol/L necessário para neutralizar completamente 100mL de
água da chuva é
A) 0,1
B) 0,01
C) 0,001
D) 0,002
E) 0,003
___________________________________________________
10) Considere-se a reação reversível representada pela
equação:
CO(g) + NO2(g)

CO2(g) + NO(g)

A variação de entalpia (∆H) da reação direta é
–226 kJ, e a energia de ativação da reação inversa é
360 kJ. A energia de ativação da reação direta é,
em kJ,
A) –360
B) –134
C) +134
D) +360
E) +586
PUCRS
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GEOGRAFIA
INSTRUÇÃO: Responder à questão 11 considerando o desenho que representa parte do traçado urbano de uma cidade no dia 21 de dezembro.

Rua M

Rua Z

Rua X

11) Analisando o desenho e sabendo que o paralelo
23°27’S passa pelo centro da praça, é correto
afirmar:
A) Pela manhã, ao nascer do sol, a sombra da biblioteca será projetada no sentido da rua Z.
B) Pela manhã, ao nascer do sol, a sombra da igreja será projetada no sentido da rua X.
C) Ao meio dia solar, a sombra, tanto da igreja quanto da biblioteca pública, provavelmente será projetada no sentido norte.
D) Ao meio dia solar, provavelmente não haverá a
formação de sombra da igreja.
E) Ao pôr-do-sol, a sombra da igreja será projetada
no sentido da rua Z.
PUCRS
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13) As informações anteriores se referem ao povo

INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 com base
no quadro a seguir, que trata das hidroelétricas
brasileiras.

A) mongol.
B) afegão.

Potência
(MW)

Área alagada
aproximada
(em km2)

12.600

1.100

Rio Paraná

Tucuruí

8.370

3.000

Rio Tocantins

Ilha Solteira

3.444

1.300

Rio Paraná

Furnas

1.216

1.400

Rio Grande

Sobradinho

1.050

4.300

Rio São Francisco

Hidroelétrica

Itaipu

C) palestino.

Bacia
hidrográfica

D) curdo.
E) basco.
_____________________________________________________
14) Considerando que na cidade de Torres, litoral do Rio
Grande do Sul, o sol nasce, pela manhã, em média, 30
minutos antes que na cidade de Uruguaiana, situada
na margem esquerda do rio Uruguai, no mesmo estado, é correto afirmar que
A) a cidade de Torres encontra-se na mesma longitude que a cidade de Uruguaiana, porém em latitude diferente.

12) Os dados referentes à área alagada por uma represa e à potência produzida pela hidroelétrica possibilitam comparar a relação entre os danos causados à
natureza e o benefício trazido pela produção de energia. Considerando somente as informações do quadro, é correto dizer que o projeto que mais onerou o
ambiente, em termos da relação entre área inundada e potência da hidroelétrica, foi o de

B) a cidade de Uruguaiana está situada a leste de
Torres, na região da Depressão Periférica.
C) a cidade de Torres está situada numa longitude a
leste da cidade de Uruguaiana, com uma distância longitudinal inferior a 15°.
D) a cidade de Torres está situada ao sul da cidade
de Uruguaiana, numa distância latitudinal superior a 15°, portanto em outro fuso horário.

A) Sobradinho.
B) Furnas.

E) ambas estão situadas na mesma latitude, porém
devem estar separadas por uma distância de 15°
de longitude.
_________________________________________________________

C) Tucuruí.
D) Ilha Solteira.
E) Itaipu.
_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 15, considere as afirmativas referentes às favelas no Brasil.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 13 com base
nas informações a seguir.

I.

A existência das favelas está relacionada diretamente ao desequilíbrio entre baixa oferta de imóveis para compra e alta demanda de mercado.

II.

A ocupação desordenada das favelas degrada o
meio físico e causa problemas ambientais.

III. O aumento das favelas está associado ao ingresso, nas últimas décadas, de latino-americanos e
asiáticos, que entram ilegalmente no país.
IV. O êxodo rural e os baixos salários pagos nas
áreas urbanas auxiliam a explicar o aumento das
favelas.
15) As afirmativas corretas são, apenas,
A) I e II.
B) I e III.

Na área assinalada no mapa vive um povo sem território próprio, que sofre, em geral, discriminação, não
usufrui de direitos políticos e tem provocado tensões
em países como a Turquia.
PUCRS
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 18 com base nas
informações a seguir, referentes aos diferentes
tipos de clima.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 16, considere as afirmativas abaixo, sobre a Região Nordeste do Brasil.

Climograma I
I.

A região Nordeste é a maior região do país, concentrando mais de 50% da população brasileira.

II. A sub-região nordestina do Sertão é caracterizada pelo clima semi-árido, com a predominância
de rios intermitentes.
III. A transposição do Rio São Francisco tem causado muita polêmica, pois há temor de que a
transferência das águas possa destruir de vez
esse ecossistema.
IV. Os maiores problemas sociais do Nordeste
estão no Agreste, onde há concentração de
miséria associada a subemprego e a baixos
salários, principalmente nas metrópoles, como
Recife e Salvador.

Climograma II

16) As afirmativas corretas são, apenas,
A) I e II.
B) I e III.
C) I e IV.
D) II e III.
E) II, III e IV.
__________________________________________________
INSTRUÇÃO: Responder à questão 17 com base
nas afirmativas a seguir, referentes à diminuição
da taxa de natalidade no Brasil nas últimas décadas.

18) Analisando os climogramas I e II, é correto afirmar que
representam, respectivamente, os climas

A redução da taxa de natalidade verificada no Brasil
nas últimas décadas deve-se a:
I.

A) tropical e polar.
B) equatorial e desértico.
C) temperado continental e mediterrâneo.
D) frio de montanha e temperado oceânico.
E) subpolar e subtropical.
___________________________________________________________

Crescente participação da mulher no mercado
de trabalho.

II. Grande difusão de métodos anticoncepcionais.
III. Novos comportamentos, mais hedonistas e narcisistas, que implicam menor predisposição para
constituir família.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 19 com base nas
afirmativas que tratam da Agenda 21, considerada
a mais abrangente tentativa de promover um novo
padrão de desenvolvimento em nível mundial.

IV. Elevados custos referentes à criação e formação dos filhos.

A Agenda 21
I.

propõe a diminuição das disparidades regionais e
interpessoais de renda.
II. alerta para a necessidade de mudanças nos
padrões de produção e de consumo.
III. manifesta a necessidade da construção de
cidades sustentáveis.
IV. defende a continuidade dos modelos e instrumentos de gestão adotados pelos países ditos
desenvolvidos.

17) As afirmativas corretas são
A)
B)
C)
D)
E)

apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II e IV.
apenas I, II e III.
I, II, III e IV

PUCRS
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19) As afirmativas corretas são, apenas,
A) I e II.
B) I e III.
C) I, II e III.
D) II e IV.
E) III e IV.
____________________________________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 20, analise os mapas e as afirmativas referentes ao aumento das cidades
com mais de 500 mil habitantes no Brasil, preenchendo os parênteses com V para verdadeiro e F para falso.

Cidades com mais de 500 mil habitantes

Quanto às cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes, afirma-se:
(
(
(
(

) A maior concentração de cidades deste porte ocorre na região Norte do Brasil.
) Dentre as causas para o aumento das cidades deste porte no país, é correto citar o êxodo rural.
) Esse aumento vincula-se à oferta de empregos no setor industrial, favorecido pela migração de indústrias
dos grandes centros para essas cidades.
) Suas vantagens competitivas em relação às grandes cidades, como isenção de impostos municipais e
oferta de mais infra-estrutura, facilitam o aumento dos ganhos sobre o capital investido, contribuindo
para o aumento do número destas cidades.

20) A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:
A)
B)
C)
D)
E)

V–F–F–F
F–F–F–V
V–V–V–F
F–V–V–V
V–V–V–V

PUCRS
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23) O final da Guerra dos Cem Anos (1337-1453), da
Guerra das Duas Rosas (1453-1485) e da Guerra da
Reconquista (séculos XII a XV) desencadeou processos diferenciados de

HISTÓRIA
21) No século V aC., com o final das Guerras Médicas,
estabeleceu-se um período de hegemonia de Atenas
sobre o mundo grego, em contraposição a Esparta.
Entre os fatores condicionantes dessa hegemonia,
NÃO se pode apontar

A) fortalecimento da servidão clássica.
B) enfraquecimento das burguesias.

A) o incremento do poderio das forças navais
atenienses.

C) centralização política.

B) a formação da Confederação de Delos.

D) afirmação do poder temporal da Igreja.
E) declínio do racionalismo humanista.
___________________________________________________

C) a permanência das forças terrestres espartanas no
Peloponeso.
D) a instituição, por Péricles, de uma tirania aristocrática imperialista em Atenas.

24) Em 1885, com o objetivo de fixar regras para a partilha do continente africano entre as potências européias, o chanceler alemão Bismarck convocou a
Conferência de Berlim. Relacionando o fato com o
contexto econômico europeu, é correto afirmar que
a Alemanha ingressava na corrida neocolonial para
atender as novas necessidades de exportação de
_________ por parte do capitalismo _________, bem
como para justificar os altos investimentos estatais
no setor _________.

E) a concentração do comércio do mar Egeu em
Atenas.
______________________________________________________
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 22, considere as seguintes afirmativas sobre o processo de
formação do Feudalismo na Europa Ocidental durante a Alta Idade Média.
I.

II.

Os povos germânicos que se estabeleciam no
Ocidente ainda estavam organizados em comunidades primitivas, entretanto não mais constituíam
sociedades igualitárias e já haviam abandonado o
nomadismo, praticando uma agricultura rudimentar.
Os processos de ruralização, de decadência do
comércio, de fragmentação política e de dependência dos pequenos produtores em relação aos
latifundiários foram introduzidos no Ocidente pela
invasão germânica, já que não se verificaram no
Baixo Império romano.

financeiro

B) capitais

liberal

financeiro

C) capitais

monopolista

bélico

D) mão-de-obra

liberal

bélico

25) No começo da década de 1980, o presidente dos
Estados Unidos, Ronald Reagan, colocou em prática
uma política econômica conhecida por reaganomics,
a qual buscava ser uma resposta conservadora ao
contexto de crise e de reordenamento da economia
norte-americana e mundial. Essa política, que seria
exportada como modelo para as economias capitalistas no contexto, apresenta várias características,
EXCETO

IV. As invasões de novos povos, no século IX,
incrementaram o processo de desagregação
no Ocidente, acentuando as características essenciais do mundo feudal.

22) Estão corretas somente as alternativas

A) o corte nos gastos com serviços previdenciários.
B) a diminuição gradativa de impostos.

I e II.
I e IV.
II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.

PUCRS
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monopolista

E) capitais
monopolista
financeiro
___________________________________________________

III. Até o século VIII, a ordem jurídica dos reinos
germânicos baseou-se exclusivamente nos códigos escritos romanos, aos quais geralmente se
submetiam tanto os habitantes romanizados quanto
os de origem germânica.

A)
B)
C)
D)
E)

A) mão-de-obra

C) a liberação das importações.
D) a adoção de taxas de juros elevadas.
E) a criação de empresas estatais.
7
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Coluna B

INSTRUÇÃO: Responder à questão 26 com base
nas afirmativas abaixo, sobre o Barroco brasileiro do Período Colonial.
I.

A arte do Barroco surgiu, no contexto de reorganização da Igreja Católica, pela necessidade de
expandir a fé cristã no Novo Mundo.

II. O Barroco baiano produziu igrejas de pequeno
porte e de decoração austera, devido à decadência da economia do açúcar.
III. A riqueza advinda da mineração possibilitou o
florescimento do Barroco mineiro, cujos mestres
e artistas, vários deles mestiços, introduziram
elementos originais da cultura local (negra e
indígena).
IV. Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho de Vila
Rica, foi um dos mais destacados escultores e
decoradores do período, tendo produzido uma
das obras mais importantes do barroco brasileiro no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos,
em Congonhas do Campo (MG).

(

) A disputa entre diferentes grupos políticos (liberais e conservadores) pelo poder levou à eclosão
de revoltas nas Províncias do Império.

(

) A política externa foi marcada pela intervenção
no Prata e pela Guerra do Paraguai.

(

) A Guerra da Cisplatina gerou grande prejuízo financeiro e agravou a centralização, provocando
insatisfação e impopularidade em relação ao
Império.

(

) A economia foi marcada pelo desenvolvimento
da cafeicultura, pela proibição do tráfico intercontinental de escravos e pela criação do
sistema de parceria.

(

) A centralização e o autoritarismo político mantiveram a elite política brasileira, formada pelos grande proprietários de terras e de escravos, fora do
poder, em um contexto econômico caracterizado
pela falta de um produto de exportação
preponderante.

27) A numeração correta dos parênteses, de cima para
baixo, é:
A) 1 – 3 – 2 – 3 – 1
B) 1 – 2 – 1 – 2 – 3
C) 2 – 3 – 1 – 3 – 1
D) 2 – 1 – 3 – 2 – 3
E) 3 – 1 – 2 – 2 – 2
___________________________________________________

26) Estão corretas apenas as alternativas
A) I e II.
B) I e III.
C) I, III e IV.

28) O modernismo brasileiro tem seus antecedentes na
modernização da imprensa (jornais e revistas) e na
boemia literária carioca no início do século XX, mas
foi na década de 1920, após a Semana de Arte Moderna (1922), em São Paulo, que as duas principais
correntes do movimento se articularam e publicaram
manifestos em defesa de suas idéias. Oswald de
Andrade e Mario de Andrade representaram uma
vertente nacionalista ________________, enquanto
Cassiano Ricardo e Plínio Salgado tinham uma posição nacionalista mais ________________.

D) II e III.
E) II e IV.
__________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 27,
associe os períodos políticos do Império (Coluna A) com as respectivas características gerais
(Coluna B), numerando os parênteses.

As palavras que preenchem correta e respectivamente as lacunas são:
Coluna A
A) vanguardista

conservadora

1. I Reinado

B) integralista

socialista

2. Regências

C) romântica

futurista

D) simbolista

realista

E) naturalista

concretista

3. II Reinado
PUCRS
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 29, analise as afirmações referentes à política, à economia e à
cultura no Estado Novo, preenchendo os parênteses com V (verdadeira) ou F (falsa).
(

) O Estado interveio diretamente na economia, visando a promover o desenvolvimento de uma indústria de
base.

(

) O governo estimulou a liberdade sindical como forma de fortalecer a participação efetiva do operariado na
política.

(

) O Estado criou órgãos para controlar os meios de comunicação e encampou rádios e jornais, visando tanto
a censurar os opositores do regime quanto a difundir informações que legitimassem os projetos e as ações
do governo perante a sociedade civil.

(

) O governo manteve-se neutro ao longo de toda a II Guerra Mundial, visando a beneficiar-se de uma política
de negociações tanto com os EUA quanto com a Alemanha.

(

) Sob a alegação da defesa das instituições, Getúlio Vargas ordenou a dissolução dos partidos políticos e da
Assembléia Nacional, passando a nomear interventores federais para os estados e a governar por
decretos-lei.

29) A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é
A) V – F – V – F – V
B) V – V – F – V – F
C) F – F – V – V – V
D) F – V – F – V – F
E) V – V – F – F – V
____________________________________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO: Responder à questão 30 com base nas afirmativas abaixo, sobre os meios de comunicação
durante os Governos Militares, no Brasil.
I.

O final dos anos 1960 caracterizou-se por um abrandamento do controle político e da censura ideológica nos
meios de comunicação.

II. Nos anos 1970, após a criação da EMBRATEL, foi possível interligar o sistema de comunicações, abrangendo todo o território brasileiro e permitindo, pela primeira vez no país, a integração e a difusão de informações
em cadeia nacional.
III. Entre os anos 1970 e 1980, a televisão entrou nos lares brasileiros das classes média e popular, possibilitando à publicidade e às telenovelas difundirem novos estilos de vida e de consumo para as massas urbanas.
IV. Jornais da imprensa alternativa, como o Pasquim e o Coojornal, conseguiram sobreviver à censura governamental e foram importantes canais de reflexão e de crítica durante o regime militar, promovendo o debate
sobre a necessidade de uma abertura política.
30) Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) II, III e IV.
E) III e IV.
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31) Considerando os textos, NÃO é correto afirmar:

LITERATURA BRASILEIRA

A) Casimiro de Abreu, em versos regulares e
melodiosos, canta romanticamente o passado,
através da idealização da infância, representada
como a fase mais feliz da vida, que só pode ser
recuperada pela memória.

O texto literário expressa sempre os valores, as idéias
e os sentimentos dos homens de um tempo e um
espaço social, através da visão de mundo do escritor,
que transfigura em arte suas vivências e as de seus
semelhantes. Nesse processo, a infância tem sido
um dos temas recorrentes.
Esta prova focaliza a produção literária brasileira do
ponto de vista da variada representação da infância
como um dos motivos instigadores da arte.

B) Machado de Assis, em “Conto de escola”, retrata,
de modo realista, os sentimentos do menino, que
vislumbra a liberdade do mundo e é obrigado a
permanecer na sala de aula.
C) Casimiro de Abreu e Machado de Assis escrevem
em primeira pessoa, buscando, nas lembranças
de infância, a matéria para a construção literária.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 31, leia
os fragmentos abaixo, de Casimiro de Abreu e de
Machado de Assis, respectivamente.

D) Os dois fragmentos contrapõem visões de mundo
diferenciadas na recriação da infância: para
Casimiro de Abreu, ela é um “ingênuo folgar”;
para Machado de Assis, ela é falta de liberdade
na escola.

TEXTO A
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

E) Os fragmentos lidos tematizam a infância através
das lembranças da vida doméstica, da relação
com a família e dos conflitos vividos pelas
crianças.
___________________________________________________

Como são belos os dias
Do despontar da existência!
– Respira a alma inocência
Como perfumes a flor,
O mar é lago sereno,
O céu – um manto azulado,
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino d’amor!

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 32, leia o
fragmento do conto “Negrinha”, de Monteiro
Lobato.
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 primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha,
sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre
escondida, que a patroa não gostava de crianças.
....................................................................
E tudo se esvaiu em trevas.
Depois, vala comum. A terra papou com indiferença
aquela carnezinha de terceira – uma miséria, trinta
quilos mal pesados...
E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas
impressões. Uma cômica, na memória das meninas
ricas.
– “Lembras-te daquela bobinha da titia, que nunca
vira boneca?”
Outra de saudade, no nó dos dedos de dona Inácia.
– “Como era boa para um cocre!...”

TEXTO B
Com franqueza, estava arrependido de ter vindo.
Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora, e
recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros
meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos
das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero
humano. Para cúmulo de desespero, vi através das
vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do
morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e
largo, preso de uma corda imensa, que boiava no ar,
uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas
unidas com o livro de leitura e a gramática nos
joelhos.
PUCRS
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 34,
analise as afirmações que seguem, referentes
ao conto “O cobertorzinho de Mostardas”, de
Simões Lopes Neto.

32) Considerando o fragmento anterior, é correto afirmar:
A) Em “Negrinha”, conto-título de livro de Monteiro
Lobato, editado em 1920, o autor apresenta, de
forma crítica e mordaz, o tratamento cruel a que
é submetida a pequena escrava, maltratada até
a morte.

I.

B) Para o pré-modernista Monteiro Lobato, a infância é um período a ser celebrado pela alegria
e vontade de viver, tema que anima o conto
“Negrinha”.

O autor tematiza a infância, pois o narrador rememora suas experiências no primeiro emprego,
quando ainda era criança.

II. Ao contrapor a cidade e o campo, Simões Lopes
Neto valoriza a vida urbana como o melhor
espaço para a educação da infância.
III. O mundo infantil é fixado no interior do Rio
Grande do Sul, através de linguagem, cenários
e personagens regionais.

C) Como escritor romântico, Monteiro Lobato cria a
personagem Negrinha como aquela que dá alegrias a Dona Inácia, sua patroa, por estar
sempre a seu lado.

IV. Como um dos autores contemporâneos mais
festejados, Simões Lopes Neto apresenta,
nesse conto, uma visão de mundo que confere à
infância um lugar idealizado.

D) Negrinha é uma das personagens mais marcantes da literatura infantil de Monteiro Lobato, o
autor que inaugurou o gênero no Brasil.

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

E) No conto “Negrinha”, Monteiro Lobato relembra
uma pequena companheira de infância, vizinha
das terras de seu avô.

A) I e II.
B) II e III.
C) I e III.
D) III e IV.
E) I, II e IV.
__________________________________________________

____________________________________________________
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 33, leia o
comentário abaixo e as alternativas propostas.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 35, leia
os textos de Mario Quintana, abaixo, e as afirmativas, preenchendo os parênteses com V para
verdadeiro e F para falso.

33) _________ inaugura a fase do _________ no Sul,
ao publicar Clarissa, a história de uma menina
interiorana que se muda para _________ e, aos
poucos, descobre a _________ e o mundo adulto.

TEXTO A

As palavras que preenchem correta e respectivamente as lacunas estão reunidas em:

MENTIRA?

A) Jorge Amado – Romantismo – Salvador –
violência citadina

A mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer.
TEXTO B

B) Erico Verissimo – Romance de 30 – Porto Alegre –
cidade grande

MENTIRAS

C) José de Alencar – Parnasianismo – Manaus –
vida em sociedade

Lili vive no mundo do Faz-de-conta... Faz de conta que
isto é um avião. Zzzzuuu... Depois aterrissou em piquê
e virou um trem. Tuc tuc tuc tuc... Entrou pelo túnel,
chispando. Mas debaixo da mesa havia bandidos. Pum!
Pum! Pum! O trem descarrilou. E o mocinho? ! No auge
da confusão, levaram Lili para a cama, à força. E o
trem ficou tristemente derribado no chão, fazendo de
conta que era mesmo uma lata de sardinha.

D) Aluísio de Azevedo – Naturalismo – São Paulo –
agitação urbana
E) Josué Guimarães – Modernismo – Recife –
tranqüilidade doméstica
PUCRS
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Pela leitura dos textos, conclui-se que Mario Quintana

37) Em Menino de engenho, através das vivências de
Carlinhos, personagem central que cresce livremente na fazenda Santa Rosa, pode-se perceber o
contraste entre a infância da criança branca e a da
criança negra.

( ) considera a imaginação infantil prejudicial, pois
leva a criança a viver um mundo de falsidades.
( ) fala, nesses poemas em prosa, dos limites
tênues entre a verdade e a mentira, a realidade
e a imaginação.

Sobre esse romance de José Lins do Rego, NÃO é
correto afirmar que:

( ) salienta a importância da verdade na formação
do caráter da infância.

A) faz parte do chamado ciclo da cana-deaçúcar, período em que seus textos espelham o
esplendor e a decadência dos engenhos nordestinos no século passado.

( ) revela um humor sutil, porque opõe a visão
realista do adulto à imaginação infantil.
( ) tematiza a infância a partir da verdade e da realidade próxima.

B) possui tom memorialista, de natureza autobiográfica, pois é narrado por Carlos, o protagonista, e baseia-se na experiência do autor.

35) A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

C) retrata a trajetória adulta de Carlinhos, órfão de
mãe aos quatro anos, e criado pelos avós: a
Velha Totonha e o coronel Zé Paulino.

A) V – V – F – F – V
B) F – F – V – V – F

D) reproduz, em sua estrutura, as relações
socioeconômicas do Brasil arcaico e agrário do
início do século XX, que ainda lembrava a
escravidão.

C) F – V – V – F – V
D) F – V – F – V – F
E) V – F – F – F – V

E) apresenta termos regionais e construções
próprias da oralidade, comuns ao Modernismo e
ao romance de 30.
__________________________________________________

___________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 36, leia o
comentário abaixo e as alternativas propostas.

38) Sobre o Modernismo no Brasil, é correto afirmar:

36) Em Memórias de um sargento de milícias, a crítica à
sociedade brasileira da época e ao _________ é retratada na história de Leonardo Pataca, “filho de uma
pisadela e de um beliscão”. Esse tom _________
permeia o romance de _________, abrangendo a
infância, a adolescência e o início da idade adulta do
protagonista.

A) Em Macunaíma, de Mário de Andrade, a criança
feia nascida da índia tapanhumas transforma-se
no herói sem nenhum caráter.
B) O sentimento da morte domina a obra de Manuel Bandeira, impedindo a recordação da infância como motivo poético.

As palavras que preenchem correta e respectivamente as lacunas estão reunidas em:

C) Augusto Meyer destaca-se, com A rua dos
cataventos, como um dos representantes da
poesia modernista no Rio Grande Sul.

A) Parnasianismo – irônico – Joaquim Manuel de
Macedo
B) Romantismo – humorístico – Manuel Antonio de
Almeida

D) Em Cobra Norato, de Raul Bopp, o aspecto infantil da linguagem, pontuada por diminutivos,
contraria a intenção vanguardista do autor.

C) Modernismo – irreverente – Mário de Andrade

E) Oswald de Andrade, em Memórias sentimentais
de João Miramar, descreve viagens memoráveis
feitas aos Estados Unidos quando criança.

D) Naturalismo – religioso – Lima Barreto
E) Realismo – debochado – Machado de Assis
PUCRS
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39) Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão
corretas apenas

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 39, leia os
fragmentos abaixo, de O Ateneu, de Raul Pompéia,
e de As Três Marias, de Raquel de Queirós, respectivamente, e analise as afirmativas I a IV.

A) I e III.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) I, II e IV.
____________________________________________________

TEXTO A
“Viu aquele da frente, que gritou calouro? Se eu dissesse
o que se conta dele... aqueles olhinhos úmidos de Senhora das Dores... Olhe; um conselho; faça-se forte aqui,
faça-se homem. Os fracos perdem-se.
Isto é uma multidão; é preciso força de cotovelos para
romper. Não sou criança, nem idiota; vivo só e vejo de
longe; mas vejo. Não pode imaginar. Os gênios fazem
aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista. Os
rapazes tímidos ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza; são dominados,
festejados, pervertidos como meninas ao desamparo.
Quando, em segredo dos pais, pensam que o colégio é a
melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos,
entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos... Faça-se homem, meu amigo! Comece por não admitir protetores.”

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 40, relacione os títulos da Coluna 1 ao conteúdo das
frases da Coluna 2, numerando os respectivos
parênteses.
Coluna 1
1. Jubiabá
2. Boitempo
3. A moreninha
4. Capitães de areia
5. Infância
6. O lustre
7. “Felicidade clandestina”

TEXTO B
Pelas varandas imensas espalhavam-se às centenas
meninas de todos os tamanhos, com todas as caras deste mundo, vestidas de azul-marinho. Um grupo delas acercou-se de nós, sorridente, curioso. A mim me pareceram
logo malvadas, escarninhas, hostis. Encolhi-me mais junto
à Irmã. Lá para trás outras meninas vinham chegando, e
ouviam-se gritos:
– Novata! Uma novata!
A irmã me pôs a mão no ombro, mandou que me fosse
reunir a elas, procurasse brincar, fazer amigas.
Eu resisti. Sentia cada vez mais medo e me agarrei resolutamente ao hábito grosso da freira:
– Queria ir para junto da minha mala.
Angustiada pela timidez que me inspiravam as caras novas e atrevidas das meninas, eu só pensava em fugir; e a
lembrança da mala me ocorreu como uma salvação.

I.

II.

Coluna 2
( ) A luta pela sobrevivência de um grupo de menores abandonados, na Salvador dos anos 30, compõe a temática social do romance _________ de
Jorge Amado.
( ) Em _________, obra autobiográfica, Graciliano
Ramos retrata experiências infantis marcadas pelo
autoritarismo, pela injustiça e pela violência.
( ) __________ é um conto de Clarice Lispector, do
livro de mesmo título, em que a experiência de leitura é aventura marcante na vida da protagonistamenina.
( ) O romance urbano de Joaquim Manuel de Macedo,
_________, termina com o casamento do par
romântico Carolina e Augusto, protagonistas de um
amor que começou na infância.

Os dois textos mostram o temor dos estudantes
com a chegada de novos colegas a uma escola de
ensino público e a uma escola de ensino privado,
respectivamente.

( ) A infância recordada poeticamente é a matéria de
_________, de Carlos Drummond de Andrade,
constituindo-se num verdadeiro testemunho social
das primeiras décadas do século XX.

O sentimento de medo, experimentado por Sérgio,
em O Ateneu, e por Maria Augusta, em As Três
Marias, transparece nas descrições dos colegas de
internato, assemelhando-se nos dois fragmentos.

40) A seqüência correta dos parênteses, de cima para
baixo, é

III. Tanto a linguagem de O Ateneu quanto a de As
Três Marias é simples e despojada, bastante próxima da linguagem cotidiana, como ocorre em textos realistas.

A)
B)
C)
D)
E)

IV. Os dois romances narram experiências da infância vivida em internato: de meninas, em As Três
Marias, e de meninos, em O Ateneu.
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MATEMÁTICA
41) O lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano
que têm como característica abscissa igual a
ordenada coincide com a representação da função f
definida por
A) f(x) = 1
B) f(x) = x
C) f(x) = x2
D) f(x) = x3
E) f(x) = x5
___________________________________________________
42) Um jardim de forma retangular com medidas
6m X 8m possui dois canteiros em forma de triângulos isósceles e um passeio no centro, como na
figura a seguir.

A área do passeio, em metros quadrados, é
A) 64
B) 36
C) 24
D) 12
E) 2
__________________________________________________
43) O número de anagramas da palavra CONJUNTO que
começam por C e terminam por T é
A)

15

B)

30

C) 180
D) 360
E) 720
PUCRS
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44) A soma das idades de Luís (L), Paulo (P) e Juliano (J) é
114 anos. Luís é pai de Paulo, que é pai de Juliano.
Retirando a idade de Paulo do dobro da idade de
Juliano e somando a idade de seu avô, obtemos
42 anos. Diminuindo a idade de Paulo da idade de
Luís, obtemos 18. Um sistema de equações lineares
que descreve esse problema é
J + P + L = 114

A) 2J − P + L = 42
− P + L = 18

J + P + L = 114

B) 2J − P + L = 42
− P + L = −18

J + P + L = 114

C) 2J + P − L = 42
− P + L = 18

J + P + L = 114

D) 2J + P − L = 42
− P + L = −18


J + P + L = 114
 2
E) J + P − L = 42
− P + L = 18


___________________________________________________
45) A equação 3x = 6 pode ser solucionada por meio da
análise do gráfico da função f dada por
A) f(x) = 2x
B) f(x) = 3x
C) f ( x ) = 3 x
D) f(x) = x3
E) f(x) = log3x
___________________________________________________
46) O resto da divisão de x500 –1 por x – 1 é
A) –1
B) 0
C) 1
D) –x
E) x
PUCRS
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47) No cubo representado na figura
C

4

4
A

4

B

a área do triângulo ABC é
A) 4 2
B) 8 2
C) 4 3
D) 8 3
E) 8
___________________________________________________
48) O comprimento da curva de equação
(x – 1)2 + (y + 1)2 – 9 = 0 é
A) –1
B) 3
C) π
D) 3π
E) 6π
___________________________________________________
49) O primeiro termo de uma progressão geométrica infinita é 3, e sua soma é 3,3333... . A razão dessa
progressão é

A) –3

B) −

1
3

C) 1
3
D) −

E)

1
10

1
10
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50) A representação gráfica da função f dada por
f(x) = 2sen(x + π ) –2 é
2

A)

B)

f ( x ) = 2 sen ( x + π 2 ) − 2

C)

D)

E)
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ATENÇÃO: Verifique se esta é a sua opção de
Língua Estrangeira.

52) The question which CAN NOT be answered according
to the information provided in the text is
A) Como o autor do texto despertou para a importância do acabamento em uma obra de arte?

LÍNGUA INGLESA
INSTRUCTION: Answer questions 51 to 55 in
relation to text 1.

B) Qual é a obra mais famosa de Kapoor?
C) O que se percebe por trás da aparência, nas
obras de Kapoor?

TEXT 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

D) De que natureza são os elementos presentes na
obra de Kapoor?

English sculptor Anish Kapoor, one of the greatest
active artists in our time, was born in India in 1954.
Having built an impressive oeuvre over the past three
decades, today Kapoor stands out as a sculptor in
the strictest sense of the word: he has introduced
sculpture in a new aesthetic and technical scale
by incorporating techniques – appropriated from
architecture, aeronautics, and the heavy industry – to
the support.
Anish Kapoor’s forms and sculptures are
apparently deceiving; they seem quite simple in terms
of form, yet they convey, each of them, a dizzying
complexity of natural elements, technique, aesthetic
and finishing. Brazilian poet Antonio Cicero once told
me that finishing accounts for 50% of a poetic creation.
I have become deeply aware of this fact. In Kapoor’s
work, it accounts for even more. For example, When
I am Pregnant, is a work shrouded by a thin and
fastidiously finished layer of plaster; it is a subtle
protuberance on the wall, enunciating a bulging form
that in itself heralds creation and the sublime. It is art,
wanting to be born.

E) O que define a criação e o sublime na obra
exemplificada no texto?
__________________________________________________
53) According to the ideas in the text, the word that
adequately completes the sentence “Kapoor’s work
is apparently simple; __________, it actually contains
rich complexity” is
A) both
B) consequently
C) however
D) therefore
E) thus
__________________________________________________
54) “Stand out”, as used in line 04, means

(Source: Cultural Project of Banco do Brasil, 2006)

INSTRUCTION: Answer question 51 taking into
account statements I to IV.

A) to defend or support an idea.
B) to help in a difficult situation.

I.

Anish Kapoor não se dedica muito aos acabamentos de sua obra, embora ele seja um artista
muito ativo.

C) to stand at a distance from.
D) to be much better than others.

II. Há no trabalho de Kapoor uma incorporação de
técnicas provenientes até mesmo da indústria
pesada.

E) to resist, to face.
___________________________________________________

III. A opinião de Antonio Cicero modificou profundamente a percepção artística do autor do texto.

55) From the content of the text, one can infer the best
synonym for the adjective “fastidiously” (line 19) is

IV. A verdadeira arte de Kapoor ainda está por nascer.
A) meticulously, carefully taken care of in every
detail.

51) According to the text, the alternative which contains
true statements is

B) freely, in a way that it is not controlled or limited.
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
II e III.
II e IV.
III e IV.
I e IV.
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C) disinterestedly, not influenced by personal opinions.
D) vehemently, showing very strong feelings.
E) impulsively, done without careful thought.
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57) The popular saying/proverb that best expresses the
main idea of the second paragraph is

INSTRUCTION: Answer questions 56 to 60 in
relation to text 2.

A) “Don’t put off until tomorrow what you can do
today.”

TEXT 2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

It is an old saying that “Order is Heaven’s First
Law”, and like many other old sayings, it contains a
much deeper philosophy than appears immediately
on the surface. Getting things into a better order is
the great secret of progress, and we are now able to
fly through the air, not because the laws of Nature
have altered, but because we have learnt to arrange
things in the right order to produce this result – the
things themselves had existed from the beginning of
the world, but what was wanting was the introduction
of a Personal Factor which, by an intelligent perception
of the possibilities contained in the laws of Nature,
should be able to bring into working reality ideas which
previous generations would have laughed at as the
absurd fancies of an unbalanced mind. (…)
Now the first thing in any investigation is to have
some idea of what you are looking for, just as you
would not go up a tree to find fish, though you would
for birds’ eggs.

B) “It may be those who do the most that dream the
most.”
C) “Even if you’re on the right track, you’ll be run
over if you just sit there.”
D) “When patterns are broken new worlds emerge.”
E) “There are no favorable winds if you don’t know
where you are sailing.”
_________________________________________________
58) According to the text, “we are now able to fly through
the air” (lines 05-06) because we know
A) how to choose natural laws.
B) the laws of nature.
C) the Personal Factor was wanting.
D) how to put knowledge correctly together.
E) what previous generations wanted from us.
_____________________________________________________

TROWARD, T. (1915), The creative process in the individual.
Dodd, Mead & Co., New York. pp 1-2.

59) The pronoun “themselves” (line 09) is used
A) as the complement to the verb “had existed”.
56) The statement that best expresses the idea of the
text is

B) to emphasize the subject of the verb “had
existed”.
C) in relation to people taken in general.

A) Mentally unbalanced inventors should be able to
have important ideas.

D) to specify which things are arranged.
E) as a personal pronoun.
______________________________________________________

B) The changes in nature allow humankind to create
scientific developments.

60) The clause “we are now able to fly” (lines 05-06) can
be substituted, without a change in meaning, by “we
________ fly now”.

C) By combining the observation of natural
phenomena and human creativity, new scientific
developments are made possible.

A) are going to
B) ought to

D) The development of life on Earth is always
produced by crazy minds.

C) should
D) could

E) There is always the possibility of developing
deeper ideas from superficial ones.
PUCRS
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E) can
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