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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

Com base nos três textos que seguem, faça uma dissertação, com 15
a 20 linhas, sobre o tema “NECESSIDADE DO USO DO PRESER-
VATIVO”. Além de um título, seu texto deverá possuir:

a) Introdução, em que você apresentará seu ponto de vista
sobre o tema;

b) Desenvolvimento, em que você apresentará argumentos
que sustentem sua opinião;

c) Conclusão, em que você apresentará suas considera-
ções finais.

Seu texto será avaliado de acordo com os seguintes critérios:

1) adequação ao tipo de texto: dissertação;
2) adequação à proposta: a redação deverá ter relação direta com o

tema proposto;
3) capacidade de organização dos argumentos que fundamentarão

as conclusões do texto;
4) clareza, coerência, coesão e concisão;
5) respeito ao padrão formal da língua portuguesa.

Atenção: Use a página 6 para fazer o rascunho de sua redação.



Página 3

TEXTO 1

Vai vestir essa fantasia?

O Ministério da Saúde lançou nova campanha de prevenção da
Aids, que começou a ser veiculada dias antes do carnaval e será
estendida, neste ano, até a Copa do Mundo. O objetivo é tentar alertar
a população, principalmente os mais novos, sobre a importância do
uso do preservativo.

Aí é que começam alguns problemas. Nos últimos anos tem se
percebido uma queda no uso de preservativos entre jovens. De algu-
ma forma, eles percebem menos riscos no sexo. Assim, o uso na
primeira relação (um dos indicadores de adesão ao método) já é mais
baixo. Depois, à medida que eles prosseguem na vida sexual, a taxa
de uso consistente (usar em todas as ocasiões) cai ainda mais. Caso
eles se engajem em uma relação mais estável, em pouco tempo a
camisinha pode não sair do fundo da gaveta.

Quando existe alguma preocupação em relação ao sexo, ela gira
muito mais em torno da questão de uma gestação indesejada do
que de uma doença sexualmente transmissível. Não existe, de for-
ma muito clara, a percepção de risco imediato de contaminação.

As explicações, mundo afora, têm sido várias. Uma geração que
está mais distante das fases críticas da epidemia, em que se via muita
gente doente e morrendo a percepção de que existe tratamento e
controle caso haja contaminação; a perda de espaço para o assunto
Aids na grande mídia; as campanhas de prevenção por tempo limi-
tado; programas de discussão de saúde sexual e sexualidade precá-
rios nas escolas; a dificuldade de acertar o “alvo” ao falar com o pú-
blico jovem, além do uso mais pesado de álcool e drogas na noite e
nas baladas, o que acaba diminuindo ainda mais as chances de eles
se cuidarem. (...)

Jairo Bouer, psiquiatra.
O Estado de São Paulo, 02 de março de 2014.
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TEXTO 2
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TEXTO 3
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

Nota: após fazer o rascunho da redação nesta página, passe seu
trabalho para a Folha de Redação Definitiva, usando caneta azul
ou preta. Não se esqueça de dar um título para o seu trabalho.
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TEXTO I

O jardim ou o jardineiro?

O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o
jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jar-
dim aparecerá. Mas, havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo
ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pes-
soa cujo pensamento está cheio de jardins. O que faz um jardim são
os pensamentos do jardineiro. O que faz um povo são os pensamen-
tos daqueles que o compõem.

“Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação”
- Página 24, de Rubem Alves - Edições Loyola, 1999. 

1 - De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O texto emprega, predominantemente, a linguagem conotativa.
b) Para o autor, o jardineiro é figura mais importante do que o jardim.
c) Um jardim, mesmo sem jardineiro, poderá permanecer eterno.
d) Rubem Alves afirma que um jardineiro é alguém com muitas ideias,

com capacidade para construir vários jardins.
e) Há no texto uma analogia entre jardim e povo.
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TEXTO II

Modinha do empregado de banco

Eu sou triste como um prático de farmácia,
Sou quase tão triste como um homem que usa costeletas.
Passo o dia inteiro pensando nuns carinhos de mulher
Mas só ouço o tectec das máquinas de escrever.

Lá fora chove e a estátua de Floriano fica linda.
Quantas meninas pela vida afora!
E eu alinhando no papel as fortunas dos outros.
Se eu tivesse estes contos punha a andar
A roda da imaginação nos caminhos do mundo.
E os fregueses do Banco
Que não fazem nada com estes contos!
Chocam outros contos para não fazerem nada com eles.

Também se o Diretor tivesse a minha imaginação
O Banco já não existiria mais
E eu estaria noutro lugar.

Murilo Mendes

2 - Leia o poema de Murilo Mendes e assinale a alternativa incor-
reta.

a) Observa-se, no texto, certo tom de deboche e singelo humor.
b) O trabalho burocrático, para o poeta, não causava nenhum prazer,

muito pelo contrário, provocava nele uma grande tristeza.
c) No poema, pode-se entrever uma crítica sutil e delicada ao acúmulo

de capital.
d) Os ruídos do ambiente e a atenção dedicada ao trabalho impedem

o poeta de pensar em coisas prazerosas, o que o torna ainda mais
triste e melancólico.

e) O poeta demonstra profunda insatisfação existencial devido ao seu
momento profissional.
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3 - Leia as alternativas e assinale a correta.
a) No verso “Mas só ouço o tectec das máquinas de escrever.”, a pa-

lavra tectec forma uma figura de linguagem denominada personifi-
cação.

b) Em “E eu estaria noutro lugar”,a palavra noutro representa a con-
tração de no + outro.

c) Observa-se no verso “Se eu tivesse estes contos punha a andar”,
que a palavra contos significa dinheiro.

d) No verso”Lá fora chove e a estátua de Floriano fica linda.”, a ex-
pressão estátua de Floriano representa a figura de um homem rico.

e) No primeiro verso “Eu sou triste como um prático de farmácia”,a
palavra prático se refere a um freguês de farmácia.

4 - Assinale a alternativa onde a pontuação é empregada corre-
tamente.
a) Um novo estudo, acaba de comprovar o que os donos de cachor-

ros talvez já tivessem percebido: pelo tom da voz, o animal identifi-
ca se seu proprietário está feliz ou triste. 

b) Pesquisadores da Universidade EötvösLoránd, na Hungria, usa-
ram exames de ressonância magnética para estudar como o cére-
bro de onze cachorros reagia a diferentes sons.

c) Segundo os cientistas o cérebro dos bichos parece ter uma área,
que apresenta uma maior atividade quando ouve vozes humanas
ou latidos do que outros ruídos sem importância, tal como o de um
vidro quebrando.

d) A atividade é maior, ao ouvir um som emocionalmente positivo do
que um negativo. O estudo foi publicado nesta quinta-feira no
periódico Current Biology.

e) No estudo, em várias sessões de 6 minutos cada, os animais ouvi-
ram cerca de 200 sons de três categorias: vozes humanas, latidos
e barulhos insignificantes, enquanto os cientistas acompanhavam
sua atividade cerebral.

Adaptado de: Revista Veja, 21/02/2014
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia – acesso em 04/03/14.
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TEXTO III

O amor não tem nada a ver com a idade

Penso saber que o amor não tem nada que ver com a idade, como
acontece com qualquer outro sentimento. Quando se fala de uma
época a que se chamaria de descoberta do amor, eu penso que essa
é uma maneira redutora de ver as relações entre as pessoas vivas. O
que acontece é que há toda uma história nem sempre feliz do amor
que faz que seja entendido que o amor numa certa idade seja natu-
ral, e que noutra idade extrema poderia ser ridículo. Isso é uma ideia
que ofende a disponibilidade de entrega de uma pessoa a outra, que
é em que consiste o amor.

Eu não digo isto por ter a minha idade e a relação de amor que
vivo. Aprendi que o sentimento do amor não é mais nem menos forte
conforme as idades, o amor é uma possibilidade de uma vida inteira,
e se acontece, há que recebê-lo. Normalmente, quem tem ideias que
não vão neste sentido, e que tendem a menosprezar o amor como
fator de realização total e pessoal, são aqueles que não tiveram o
privilégio de vivê-lo, aqueles a quem não aconteceu esse mistério. 

José Saramago, em “Revista Máxima, Outubro 1990”

5 - Observe os excertos abaixo e a classificação para a palavra
em destaque. A seguir assinale a alternativa correta.

I – Em “Penso saber que o amor não tem nada a ver com a idade,
como acontece com qualquer outro sentimento.”, a oração apre-
senta um sujeito indeterminado, indicado pela palavra PENSO.

II – Em “Isso é uma ideia que ofende a disponibilidade de entrega de
uma pessoa a outra,...” QUE é uma preposição.

III – Em “Eu não digo isto por ter a minha idade e a relação de amor
que vivo.”, a palavra ISTO classifica-se como pronome demons-
trativo.

a) I e II estão incorretas; III está correta
b) I e II estão corretas; III está incorreta.
c) II e III estão corretas; III está incorreta.
d) todas estão corretas.
e) todas estão incorretas.
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6 - Baseando-se na leitura do texto do escritor português José
Saramago, assinale a alternativa incorreta.
a) Pode-se perceber que o autor não é pessoa jovem.
b) A idade e o amor são coisas distintas, não estando uma vinculada

a outra.
c) Para o autor, o amor fica mais forte com o passar dos anos.
d) O amor pode ocorrer em qualquer fase da vida.
e) Pensar que o amor em idade extrema pode ser ridículo é uma ideia

que ofende a disponibilidade de entrega de uma pessoa a outra.

7 - Observe o excerto abaixo, classifique morfologicamente as
palavras em destaque e assinale a alternativa correta.

“Penso saber que o amor não tem nada a ver com a idade, como
acontece com qualquer outro sentimento.”

a) advérbio / verbo / adjetivo/ substantivo
b) verbo / advérbio / substantivo / preposição
c) substantivo / advérbio/ artigo / adjetivo
d) verbo / artigo / advérbio / preposição
e) verbo / advérbio / artigo  / substantivo
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8 - Observe os cincos versos a seguir, retirados de canções da
MPB. Assinale a alternativa que apresenta as figuras de lingua-
gem correspondentes, na sequência correta.

1 - Tudo que você já fez
É tanta coisa que eu não sei
Não sei se eu saberia
Chegar até o final do dia sem você

(Tudo sobre você /Zélia Duncan)

2 - Lisa, que me alisa
Seu suor, o sal que sai do sol
Da superfície!

(Alma/Arnaldo Antunes)

3 - Não somos o
Que queríamos ser
Somos um breve pulsar
Em um silêncio antigo
Com a idade do céu

(A idade do céu/Moska)

4 - Amor que sempre foi meu forte
Não tenho tido muita sorte
Estou sozinho e sem saída
Sem dinheiro e sem comida e feliz da vida

(Felicidade/Luiz Tatit)

5 - Sob a janela do quarto
A cama dorme vazia
Encaro nosso retrato
Sorrindo sobre o criado
No meio da noite fria

(Noite torta/Itamar Assumpção)

(    ) aliteração
(    ) personificação
(    ) paradoxo
(    ) metáfora
(    ) hipérbole

a) 2, 4, 1, 3, 5
b) 3, 2, 4, 5, 1
c) 3, 5, 1, 4, 2
d) 1, 3, 2, 5, 4
e) 2, 5, 4, 3, 1
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TEXTO IV

Aí pelas três da tarde

Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejá-
veis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplican-
do-se em ideias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros ao se
pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno (es-
pécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto
excluído), largue tudo de repente sob os olhares a sua volta, compo-
nha uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais cal-
mos quanto os tais escribas mais severos, dê um largo “ciao” ao tra-
balho do dia, assim como quem se despede da vida, e surpreenda
pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que
estiverem em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não
sabia antes como era conduzida. Convém não responder aos olha-
res interrogativos, deixando crescer, por instantes, a intensa expec-
tativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demo-
ra ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a
roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas, pondo-
se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir
o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo,
como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Feito
um banhista incerto, assome em seguida no trampolim do patamar e
avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de
vez, embaixo, o surto abafado dos comentários. Nada de grandes
lances.  Desça, sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com
o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca com
a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles
calado, circule pela casa toda como se andasse numa praia deserta
(mas sempre com a mesma cara de louco ainda não precipitado) e
se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languida-
mente envergada entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como
quem se larga na vida, e vá ao fundo nesse mergulho: cerre as abas
da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé (já não importa em
que apoio), goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo.

Raduan Nassar
Texto extraído do livro “Menina a caminho”,

Companhia das Letras - São Paulo, 1997, pág. 71.
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9 - De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O autor sugere que o trabalho seja interrompido antes que se com-

plete sua jornada diária.
b) A limpeza do armário precisa ser supervisionada, pois só você sabe

como fazê-la.
c) Ao vê-lo descer lentamente as escadas, os familiares permanece-

rão espantados.
d) É preciso fingir que está completamente só e passar por seus fa-

miliares sem dirigir-se a eles.
e) Manter uma cara de louco é importante tanto no trabalho quanto em

casa, surpreendendo aos colegas de trabalho e familiares com a
mudança de comportamento.

10 - Baseando-se na leitura do texto de Raduan Nassar, assinale
a alternativa que contém assertivas verdadeiras.

I - Neste texto, o autor utiliza os parênteses para explicar uma
palavra desconhecida.

II- O texto apresenta uma linguagem irônica, pois dá ao leitor
uma instrução incomum, mas que pode ser levada a sério.

III- A expressão “sem ferir o decoro” significa “sem abalar as
regras morais”.

a) I está incorreta; II e III estão corretas.
b) I e III estão corretas; II está incorreta.
c) II e III estão incorretas; I está correta.
d) todas estão corretas.
e) todas estão incorretas.

11 - Ainda em relação ao texto, assinale a alternativa incorreta.
a) Em “largue tudo de repente” e “avance dois passos como se fos-

se beirar um salto”, os verbos em destaque estão conjugados no
modo imperativo afirmativo.

b) Em “sendo tolerante com o espanto (coitados!) dos pobres familia-
res, que cobrem a boca com a mão enquanto se comprimem ao
pé da escada.”, a palavra “que” em destaque exerce a função de
pronome relativo.

c) Em “libertando aí os pés das meias e dos sapatos”, as palavras
em destaque classificam-se, respectivamente, como artigo, prepo-
sição e substantivo.

d) Em “Convém não responder aos olhares interrogativos”, a expres-
são em destaque exerce a função sintática de predicativo do sujeito.

e) Em “Convém não responder aos olhares interrogativos, deixan-
do crescer, por instantes, a intensa expectativa que se instala.”, os
verbos em destaque aparecem em formas nominais, ou seja,
infinitivo e gerúndio, respectivamente.
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12 - Complete as frases abaixo com a palavra que apresenta a
concordância nominal correta; a seguir assinale a alternativa cor-
respondente a suas respostas.

Nem um nem outro ________________ me convenceu.
(argumento/argumentos)

Segue(m) _____________ as cópias.
(anexa/anexas)

Ela parecia _____________ constrangida.
(meia/meio)

As ____________________ Odete e Maria são irmãs.
(simpática/simpáticas)

a) argumento – anexas – meio – simpáticas
b) argumentos – anexa – meia – simpáticas
c) argumentos –  anexas – meio – simpática
d) argumento – anexa – meia – simpáticas
e) argumentos – anexas – meio – simpática

13 - Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância
verbal.
a) Os Estados Unidos dominam muitos países.
b) Nem tudo é alegrias na vida.
c) Faz dias que ninguém comparece.
d) Cometeram-se os mesmos erros.
e) A habilidade, assim como a simpatia, fizeram dele um profissional

competente.

14 - Leia as frases abaixo e assinale a alternativa incorreta em
relação à regência verbal.
a) Sua atitude inconveniente implicará demissão.
b) Os jovens aspiram ao sucesso profissional.
c) Nós nos lembramos de todos os fatos.
d) Somos cinco lá em casa.
e) Ele chegou tarde no trabalho.

15 - Leia as frases abaixo e assinale a alternativa incorreta em
relação à regência nominal.
a) Ele ainda não está apto ao trabalho.
b) Marina era propensa para o magistério.
c) Seu vizinho foi considerado suspeito em assaltar a padaria.
d) Elas são incapazes de perdoar.
e) Esses alunos possuem tendência para as artes.
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16 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada está apli-
cada corretamente.
a) Na minha infância, adorava brincar com peão.
b) O soldado estava armado com seu fusível.
c) Ele monta desde menino, é um ótimo cavalheiro.
d) O réu foi absolvido.
e) Ontem pedi despensa do trabalho.

17 - Observe a charge abaixo e assinale a alternativa que contém
assertivas verdadeiras.

I – Em “Devido à falta de médicos...” A crase está usada corre-
tamente.

II – Em “... encaminhando a senhora a uma benzedeira...” nota-
se que falta crase nas duas letras “a” grifadas.

III – Em “... vou estar encaminhando a senhora a uma benzedei-
ra...” observa-se o uso inadequado do gerúndio, ou seja, o
gerundismo.

a) I e II estão incorretas; III está correta
b) I e III estão corretas; II está incorreta.
c) II e III estão corretas; I está incorreta.
d) todas estão corretas.
e) todas estão incorretas.
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18 - Sobre o Modernismo brasileiro, assinale a alternativa incor-
reta.
a) O Modernismo brasileiro teve como ponto culminante a Semana

de Arte Moderna, entretanto, as ideias modernistas já rondavam o
país antes da Semana de Arte Moderna de 1922.

b) O conhecimento das correntes de vanguarda e o desejo de con-
cretizar uma arte brasileira que valorizasse o nacional e acabasse
com as imitações europeias, possibilitaram o início do Modernis-
mo no Brasil.

c) A princípio, os modernistas eram contrários a tudo o que estava
instituído. A Semana de Arte Moderna sintetizou muito bem essa
característica da 1ª fase, ao apresentar originalidade, polêmica e
deboche.

d) Não interessava aos modernistas romper com os paradigmas (mo-
delos) do tradicionalismo cultural.

e) As artes plásticas tiveram uma participação de grande importân-
cia no Modernismo, contando com nomes como Anita Malfatti e
Tarsila do Amaral.
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19 - Relacione as obras abaixo às respectivas escolas literárias.
A seguir, assinale a alternativa que as apresenta na sequência
correta.

(         ) VASO CHINÊS

“Estranho mimo aquele vaso! Vi-o, 
Casualmente, uma vez, de um perfumado 
Contador sobre o mármore luzidio, 
Entre um leque e o começo de um bordado.
...”

(         ) ODE AO BURGUÊS

“Eu insulto o burguês! O burguês-níquel,
o burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!
O homem-curva! O homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco!
...”

(       )  SE EU MORRESSE AMANHÃ

“Se eu morresse amanhã, viria ao menos
Fechar meus olhos minha triste irmã;
Minha mãe de saudades morreria
Se eu morresse amanhã!
...”

1 - Romantismo
2 - Modernismo
3 - Parnasianismo

a) 1, 2, 3
b) 1, 3, 2
c) 3, 1, 2
d) 2, 3, 1
e) 3, 2, 1
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20-  Assinale a alternativa que contém  apenas assertivas verda-
deiras a respeito das escolas literárias brasileiras.

I - A publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em
1881, marca o início do movimento Realista no Brasil, sendo
considerada um marco tanto para o movimento quanto para
a carreira de Machado de Assis.

II - Na segunda fase do Romantismo, o romance focou o regio-
nalismo, principalmente o nordestino, em que foram aborda-
dos temas como a seca, a migração, a miséria,problemas dos
trabalhadores rurais, entre outros.

III - Algumas das principais características do Parnasianismo
são: exaltação dos sentimentos pessoais; valorização da
natureza; idealização da mulher; nacionalismo.

a) II e III estão corretas, I está incorreta.
b) I e III estão corretas, II está incorreta.
c) I e II estão corretas; III está incorreta.
d) todas estão incorretas.
e) todas estão corretas.
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INGLÊS
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Test Instructions: answer the questions from 21 to 24 according
to the text.

Don’t Think Your Success Is A Matter of Luck

Richard Hamming argues a major roadblock is thinking your
success will be mainly about luck. To do first rate work, you have to
drop any modesty and say to yourself: “Yes, I would like to do
something significant.” Pasteur said, “Luck favors the prepared mind.”
The prepared mind will eventually find something important and then
do it. One characteristic of great people is usually “when they were
young they had independent thoughts and had the courage to pursue
them.” He says: “Once you get your courage up and believe that you
can do important problems, then you can.”

Psychology Today Magazine

21- It is stated in the text that
a) when a lucky opportunity comes, prepared minds take advantage of it.
b) successful people depend on luck all time.
c) you do not have to be too proud or confident about yourself or your

abilities.
d) roadblocks are the path to success.
e) you cannot be really first-rate at your work if you are unlucky.

22- According to the text,
a) when people are young they have the courage to leave their

independent thoughts.
b) when people believe that they cannot solve their problems, they will

be successful.
c) when people want to do an excellent work they have to be modest.
d) people’ success is  a matter of luck.
e) when people are young they have the courage to follow their

independent ideas.

23 - Choose the one word or phrase that best keeps the meaning
of the original sentence if it is substituted for the underlined word
respectively.
a) never again /  one single time
b) usually / recently
c) at some later time / as soon as
d) after a short time / present day
e) frequently / on one occasion
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24 - The phrase “to pursue them” refers to
a) great people
b) young people
c) prepared mind
d) independent thoughts
e) the courage

Test Instructions: from the question 25 to 28 choose the
alternative that correctly completes the blanks.

25 - On the hunt for a good read? Try a new romance

Dark Deeds by Anne Marie Becker. Book 4, Mindhunters. Walking
away from sexy Detective Diego Sandoval ................... one of
................... things security specialist Becca Haney ever had to do, but
when he’s assigned to help keep her safe from a human trafficking
ring and an admirer ................... only as “the Fan,”, he’s determined to
stay by her side and learn about the woman behind the passion –
scars and all.

USA TODAY

a) was / the toughest / known
b) were / toughest / known
c) were / the toughest / knew
d) was / tougher / know
e) are / tougher / know

26 - A new report shows the brains of autistic children,   ...................
suffer from the disorder tied to a combination of contributing factors
................... genes to the environment, have differences in regions that
develop during the mother’s second trimester of pregnancy.

TIME
a) who / from
b) whose / in
c) where / on
d) what / at
e) which / by
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27 - A clever ad for  ................... new breakfast options, an aim to hit at
McDonald’s domination of the market, includes a bunch of people
who share the same name as Ronald McDonald but proclaim
................... love for Taco Bell’s new morning offerings.

TIME
a) his / them
b) its / their
c) her / our
d) it /they
e) their / his

28- President Obama has outlined a slimmer version of the NSA
program that ................... data from millions of Americans’ phone calls
in a proposal that ................... phone companies to hold the records,
but mandates law enforcement to win a secretive court’s approval to
search them.

TIME
a) collect / allow
b) collected / allow
c) collects / allow
d) collect / allowed
e) collects / allows

29 – A rise in temperature in the semi-arid region of Brazil has left
rivers dry and cattle dying of thirst. The search is on for initiatives to
combat desertification.

Guardian Professional
The underlined words in the passage represent the
a) present continuous tense
b) present perfect tense
c) simple past tense
d) simple present tense
e) simple future tense

30 - Choose the correct ending to form a complete sentence.
Tomorrow, .....................
a) two Boston hospitals have made changes to a controversial surgical

procedure.
b) women spent thousands to look like famous actresses.
c) we will celebrate the life of Martin Luther King Jr.
d) Brazilian food was beginning to attract international attention.
e) Clarice Lispector was a myth who refused to talk about her past.
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31 - Observe a figura (fora de escala). Podemos afirmar que a
equação reduzida da reta MN é

a) y = 8 x + 4
b) y = - x + 8
c) y = x +
d) y = - x + 4
e) y = - x +

Dados:
O ângulo  mede 45°
O Segmento 0P mede 
O ângulo  mede 90°

32 - A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da  função

y =
10

é
9 + 5 sen (35x)

a) 25
63

b) 25
14

c) 10
9

d) 280
351

e) 20
23
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33 - Aumentando-se as medidas a e b do paralelepípedo em 25%
e 20%, respectivamente, seu volume é aumentado em
a) 1,8%
b) 8,0%
c) 18%
d) 80%
e) 180%

34 - Em uma escola preparatória para concursos, a equipe de
plantonistas para “tirar dúvidas” aos sábados e domingos é
composta por cinco professores (um de Matemática, um de
Física, um de Química e dois de Língua Portuguesa). A escola
dispõe, para este serviço, de cinco professores de Língua
Portuguesa, quatro professores de Matemática, três professores
de Física e dois professores de Química. Sabendo-se que o ano
letivo da escola é de quarenta semanas, o total de equipe(s) que
a escola tem a seu dispor para trabalhar em cada dia dos finais
de semanas é
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

35 - Considere dois polinômios não nulos e  m e n dois números de-
terminados de tal forma que o polinômio   f(x) = x4 + 6x3 - 21x2 + mx + n
dividido pelo polinômio  g(x) = x2 + 8x  - 10, dê resto igual a
zero, o valor de m + n é
a) 50
b) 40
c) 30
d) 20
e) 10
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36 - Conhecemos atualmente quatro tipos de forças: a força
gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte.
Podemos dizer que elas atuam, respectivamente,
a) em qualquer tipo de massa, em partículas eletricamente neutras,

no decaimento radioativo Beta, na estabilidade do nêutron no núcleo
atômico.

b) em qualquer tipo de partícula, em partículas com cargas elétricas,
no decaimento radioativo, na estabilidade do núcleo atômico.

c) em qualquer tipo de partícula com massa, em partículas com cargas
elétricas positivas, no decaimento radioativo, na estabilidade do
núcleo atômico.

d) em qualquer tipo de partícula com massa, em partículas com cargas
elétricas, no decaimento radioativo Alfa, na estabilidade da
eletrosfera mantendo-a coesa.

e) em qualquer tipo de partícula, em partículas com cargas elétricas
positivas ou negativas, no decaimento radioativo, na estabilidade
da massa mantendo-a coesa.

37 - Uma forma de definirmos temperatura é com base nas leis da

termodinâmica, sabendo-se que T = �E  onde T = temperatura,
�S

�E = variação de energia e �S = variação da entropia.

Dadas duas situações distintas (I e II) e as suas respectivas
consequências, podemos afirmar que, para uma mesma variação
na energia, a relação correta entre elas é:

Situação I

Para alta
temperatura temos
pequena variação
da entropia.

Para baixa
temperatura temos
grande variação
da entropia.

Para alta
temperatura temos
entropia constante.

Para baixa
temperatura temos
entropia constante.

Para alta
temperatura temos
pequena variação
da entropia.

Situação II

Para baixa
temperatura temos
grande variação da
entropia.

Para alta
temperatura temos
pequena variação
da entropia.

Para baixa
temperatura temos
grande variação da
entropia.

Para alta
temperatura temos
pequena variação
da entropia.

Para baixa
temperatura temos
grande variação da
entropia.

Consequência

A entropia do
corpo aumenta
muito.

A entropia do
corpo aumenta
muito.

A entropia do
corpo diminui
muito pouco.

A entropia do
corpo frio
aumenta muito
pouco.

A entropia do
corpo diminui
pouco.

Consequência

A entropia do
corpo diminui
pouco.

A entropia do
corpo diminui
pouco.

A entropia do
corpo se
mantém
constante.

A entropia do
corpo se
mantém
constante.

A entropia do
corpo aumenta
muito.

a)

b)

c)

d)

e)
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38 - No circuito abaixo L1, L2 e L3 são lâmpadas com resistência
R e em perfeito funcionamento, a tensão UAB≠≠≠≠≠zero, RX é a
resistência do fio condutor e  iA = iB .

Podemos afirmar que se

a) L
2 
acende, então R

X
 é muito maior do que R

 L2

b) L2 não acende, então RXé igual a R L2

c) L2 não acende, então RX é menor do que R L2

d) L
2 
acende, então R

X
 é menor ou igual a R

 L1 
+ R

 L2 
+ R

 L3

e) L2 acende, então RX é muito menor do que R L2 - R L1 - R L3
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39 - Leia o texto e analise o gráfico.

Dinâmica envolvida em um salto de paraquedas

Quando os corpos se movimentam num fluido (ar ou água), além
do peso que é constante surge também uma força, contrária ao mo-
vimento, que chamamos de força de resistência do fluido ( FR ), que
depende da velocidade do corpo, de sua forma e da área de secção
transversal em relação à direção do movimento nesse meio.

Assim, sobre um paraquedista no ar, surgem sempre na direção
do movimento (vertical), duas forças: seu peso ( P ) que é sem-
pre constante, para baixo e a força de resistência do ar ( FR ), que é
variável e sempre para cima. No início da queda, quando a velocida-
de vertical é nula, temos FR = 0, pois sobre ele age apenas a força
peso, acelerando-o. A partir daí, sendo P >FR ele cai acelerado e vai
aumentando a FR, pois quanto maior a velocidade maior ela será .

Chega um momento em que a intensidade de FR fica igual à inten-
sidade da força peso P e ele entra em equilíbrio dinâmico (a força
resultante é nula FR = 0) e sua velocidade vertical nesse instante é
chamada velocidade limite (e permanece a mesma até ele abrir o
paraquedas). Quando ele abre o paraquedas, a área de contato com
o ar aumenta, aumentando também a força de resistência do ar, isto
é, FR fica maior que o peso P.

Como, agora,  FR > P ele desacelera diminuindo FR até que nova-
mente elas se igualem( FR = P) e o paraquedista começa a cair nova-
mente com velocidade constante até o solo.

(Fonte:Adaptação do texto do site
http://www.fisicaevestibular.com.br/Dinamica10a.htm

Acesso em 10/03/2014)
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Com base no texto e no gráfico, podemos afirmar, em cada região,
que

Região III

Movimento
acelerado

MRU

FR > P

Movimento
retardado

FR = P

Região II

MRUV

P >FR

Equilíbrio
dinâmico

FR = P

MRU

Região I

Movimento
retardado

MRUV

Movimento
acelerado

P >FR

FR >P

Região IV

MRU

Movimento
acelerado

FR = P

Movimento
acelerado

Equilíbrio
dinâmico

a)

b)

c)

d)

e)
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40 - Montou-se um arranjo experimental consistindo de um fio
de nylon  com massa de 100 g, um bloco de metal com massa
de 25 kg e uma polia ideal.

Formulário:

Densidade linear: δδδδδ = m/L

Frequência para um harmônico

qualquer: fn = 
n x v

2L

Velocidade de propagação

no fio: v =    F/δδδδδ

g = 10 m/s2

A B

O fio está submetido a uma força tensora, uma ponta está fixa na
parede (A), a outra ponta está presa a um bloco suspenso em
equilíbrio (C) e o trecho AB tem comprimento de 4m. Deslocan-
do-se bruscamente o fio no sentido vertical, por um ponto situa-
do a 2m do ponto A, o fio passa a vibrar de acordo com a sua
frequência natural formando um único ventre. Supondo a velo-
cidade do som no ar igual a 340 m/s, a frequência e o compri-
mento de onda do som fundamental emitido no ar serão iguais,
respectivamente, a

a) 0,8 Hz e 430 m
b) 0,8 Hz e 340 m
c) 12,5 Hz e 27,2 m
d) 25,5 Hz e 13,4 m
e) 40 Hz e 8,5 m

C
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42 - O zinco é um dos metais empregados na galvanização do
ferro com o intuito de tornar o ferro mais resistente à corrosão.
O zinco é produzido industrialmente a partir da blenda (ZnS) por
meio de duas reações  químicas representadas pelas seguintes
equações:

41 - A mistura do combustível hidrazina (N2H4) com o comburente
peróxido de hidrogênio (H2O2), muito utilizada como sistema
propelente de foguetes, reage instantaneamente pelo simples
contato, conforme a equação química representada abaixo:

Com excesso de peróxido de hidrogênio e supondo 100% o
rendimento da reação, é possível determinar a massa de hidrazina
que, ao ser consumida, produzirá energia equivalente a 2.576
kJ. Esse valor, em gramas, é

a) 128
b) 256
c) 512
d) 644
e) 1280

N2H4(g)     +    2 H2O2(l)                N2(g)      +     4 H2O(g)      ΔH = - 644,0 kJ

2 ZnS   +    3 O2                2 ZnO     +   SO2

 ZnO   +    CO Zn        +   CO2

Supondo que as duas etapas tenham rendimento total e que os
demais reagentes estejam em quantidade suficiente, a partir de
8,5 mols de sulfeto de zinco a massa aproximada de zinco obtida,
em gramas, será

a) 8,5
b) 27,6
c) 65
d) 552
e) 5x103

Dados:
N - 14 u
H - 1 u
O - 16 u

Dados:
Zn - 65 u
S - 32 u
O - 16 u
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43 - O nitrato de potássio possui o seguinte gráfico de solubili-
dade (g/100 g de água) em função da temperatura:

Considere uma solução saturada de KNO3 que contem, alem do
sal,  500 g de H2O e está a 20ºC. Essa solução é resfriada sob
agitação constante a 10ºC. Da analise da curva de solubilidade,
podemos concluir que
a) haverá formação de 20 g corpo de fundo.
b) haverá formação de 50 g corpo de fundo.
c) haverá formação de 150 g corpo de fundo.
d) não haverá formação de corpo de fundo.
e) a solução se tornará supersaturada.

temperatura oC
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45 - A aspirina, usualmente empregada como antitérmico, anal-
gésico e antiinflamatório, em meio ácido (estomago), hidrolisa
de acordo com a equação

Com relação às moléculas representadas por (X), (Y) e (Z) são feitas
as seguintes afirmações :
I - em (X), encontramos as funções ácido carboxílico e éster.
II - em (Y), encontramos as funções ácido carboxílico e álcool.
III - a solução aquosa contendo cerca de 6,0% de (Z) é

comercialmente conhecido como vinagre.
IV - a fórmula molecular de (X) é C8H4O4.

A alternativa que contem somente afirmativas corretas é

a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV
e) I, III e IV

44 - No fenômeno da corrosão ocorre a formação de uma pilha
natural. Para que ocorra a corrosão na superfície de um metal,
sua superfície será oxidada pela presença de uma região de
redução constituída pelo revestimento do óxido do metal,
umidade e impurezas metálicas.
Considere a seguinte pilha eletroquímica:
Al / Al3+ (1M) // Pb2+ (1M) / Pb e que:

Al3+     +   3e-                   Al E0 = - 1,66 volts
Pb2+    +   2e- Pb E0 = - 0,13 volts

Nesse processo natural, a pilha indica que

a) o eletrodo Al / Al3+  é o catodo da célula
b) o eletrodo Pb2+ / Pb é o anodo da célula
c) o metal alumínio é oxidado
d) o Pb2+  será o agente redutor
e) o potencial da pilha formada pelos metais será de 2,93 volts
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46 - Cientistas criam músculo artificial com linha de pesca.

Usando linha de pesca, uma equipe de cientistas conseguiu criar
um músculo artificial forte e barato, capaz de sustentar cem vezes
mais peso do que um órgão humano de mesmo tamanho. A desco-
berta foi publicada no periódico Science. O músculo é produzido a
partir da torção da linha e é ativado por mudanças de temperatura.
Enquanto os músculos naturais se contraem em até aproximadamen-
te 20%, as versões artificiais podem se contrair em até 50% de seu
comprimento. Um conjunto desses músculos, configurados para fun-
cionar de forma parecida com o tecido humano, é capaz de levantar
quase uma tonelada. Uma única unidade, mais fina do que um fio de
cabelo, pode ajudar a criar expressões mais humanas em rostos de
robôs ou ajudar a criar movimentos mais completos para equipamen-
tos de cirurgias robotizadas.

Revista Veja, 21/02/2014

Talvez num futuro essa descoberta possa auxiliar na recupera-
ção da movimentação de pessoas e na regulação da atividade
de vários órgãos que possuem musculatura associada como,
por exemplo,
a) na musculatura estriada esquelética que compõe o esfíncter pilórico,

que controla o esvaziamento gástrico.
b) no músculo liso que envolve os vasos sanguíneos, responsável pe-

los fenômenos de vasoconstricção e vasodilatação utilizados pelo
organismo para regulação da pressão arterial.

c) nas camadas circular e longitudinal do músculo estriado que com-
põe a parede do trato gastrintestinal, cuja atividade coordenada
produz os movimentos peristálticos responsáveis pela propulsão
do bolo alimentar.

d) no músculo estriado cardíaco que compõe o pericárdio, de modo a
substituir as fibras musculares perdidas durante um enfarte.

e) na musculatura lisa componente dos músculos que formam o siste-
ma locomotor, produzindo a movimentação do indivíduo.
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47 - Invasão de lulas carnívoras assusta mergulhadores nos EUA

Milhares de lulas agressivas com mais de um metro de compri-
mento, bicos afiados e tentáculos cortantes, invadiram as águas de
San Diego (EUA), assustando mergulhadores e indo parar, mortas,
nas areias de praias lotadas de turistas. Os calamares carnívoros,
que podem pesar até 45 kg, vieram das profundezas na semana pas-
sada, e cardumes delas atacaram mergulhadores desavisados. Al-
guns relataram casos de tentáculos agarrados às máscaras e arran-
cando equipamentos de suas mãos. A chamada lula de Humboldt é
nativa nas águas profundas da costa mexicana, onde têm um históri-
co de agressão contra seres humanos e já foram apelidadas de “dia-
bos vermelhos” pela combinação da cor rubra com mau humor. Ci-
entistas não sabem por que a lula, que geralmente vive nas águas
profundas do México e da América Central, estão invadindo o sul da
Califórnia, mas dizem que o fato é preocupante. Nos últimos anos,
pequenas quantidades dos animais foram avistadas da Califórnia
até o Alasca, uma tendência que pode estar sendo causada pelo
aquecimento global, por falta de alimento ou por um declínio nos
predadores naturais da lula.

O Estado de São Paulo, 16/07/2009.

Sobre os animais de que trata o texto é correto afirmar que
a) trata-se de moluscos, animais invertebrados, de corpo mole, cuja

principal característica é a presença de corpo dividido em cabeça,
pé e massa visceral.

b) trata-se de cefalópodes, uma classe de artrópodes cuja caracterís-
tica é a presença de tentáculos (‘podes’) na cabeça (‘cephalus’),
sendo exemplos as lulas e os polvos.

c) trata-se de invertebrados, sendo que a lula, assim como o polvo, é
um gastrópode devido à presença de tentáculos e à ausência de
uma concha calcárea.

d) juntamente com os mexilhões, caracóis e polvos, as lulas são
invertebrados marinhos que se caracterizam pelo corpo segmenta-
do e presença de uma concha interna, a ‘pena’.

e) as lulas apresentam tentáculos articulados e com ventosas, o que
as coloca no filo artropoda, juntamente com crustáceos e insetos.
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48 - Os organismos vivos dependem, em sua maioria, da capta-
ção de oxigênio para que suas células sejam capazes de produ-
zir ATP, a molécula que armazena energia para ser utilizada nos
processos metabólicos celulares. As reações metabólicas neces-
sárias para a produção de ATP culminam na cadeia respiratória,
série de reações enzimáticas que ocorrem no interior de
organelas especializadas: as mitocôndrias. Atualmente conside-
ra-se que as mitocôndrias possam ter sido bactérias que se as-
sociaram a células eucariontes, passando a se reproduzir e vi-
ver no seu interior, ao mesmo tempo que fornecem o ATP neces-
sário para a sobrevivência da célula. Consiste numa boa evidên-
cia para essa teoria o fato de que
a) as mitocôndrias possuem uma membrana dupla, constituída por uma

membrana mitocondrial externa e outra interna, que se dobra for-
mando as cristas mitocondriais.

b) as mitocôndrias podem migrar para fora da célula e podem infectar
outras células.

c) as mitocôndrias possuem DNA (o chamado DNA mitocondrial) e
serem capazes de auto-replicação.

d) as bactérias possuem mitocôndrias em seu interior.
e) as mitocôndrias se locomovem no interior das células hospedeiras

utilizando cílios.

49 - Os cientistas brasileiros conseguiram uma vitória para por-
tadores de lesões de medula e de esclerose múltipla: foi legali-
zada a utilização de células tronco embrionárias para pesqui-
sas. As células tronco embrionárias possuem a capacidade de
se reproduzir e se diferenciar nos vários tecidos que constituem
os órgãos e sistemas do corpo humano. Essa capacidade de-
corre do fato de que
a) as células tronco embrionárias, por não serem diferenciadas, con-

tinuam sofrendo intensa divisão celular, a mitose, de modo a produ-
zir células haplóides que substituirão as células perdidas por lesão
ou degeneração.

b) as quatro células produzidas por mitose a partir de uma célula-mãe
haplóide vão reconstituir as células do tecido nervoso lesado.

c) as células tronco embrionárias não se prestam a recuperar lesões
de medula espinal, uma vez que sofrem o processo de meiose que
leva apenas à formação de gametas.

d) as células tronco embrionárias sofrem sucessivas mitoses, vindo a
desenvolver órgãos e sistemas.

e) a produção de novas células depende do processo de mitose, no
qual uma célula diplóide produz duas células haplóides, de modo a
reconstituir o tecido lesado.
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50 - A vida da célula pode ser descrita por um ciclo celular, no
qual intercalam-se fases na qual a célula não está em divisão
celular com fases na qual ele está se dividindo. A fase da célula
na qual ela não está em divisão celular é chamada de Intérfase e,
ao contrário do que, às vezes é afirmado, a célula não está em
‘repouso’, mas sim, com intensa atividade metabólica. A Intérfase,
por sua vez, é dividida em fases, sendo que a fase
a) G1, se caracteriza por intensa atividade de Replicação, uma vez

que há necessidade de síntese protéica para os processos meta-
bólicos enzimáticos.

b) G2, se caracteriza por um estado de ‘hibernação’ no qual a célula
não tem atividade, aguardando o início da divisão celular.

c) S,  se segue à fase G1, uma vez que a célula vai entrar em divisão
celular e necessita que ocorra a cópia do seu DNA, através do pro-
cesso de Transcrição.

d) G2, se segue à fase G1, caracterizando-se por intensa Tradução,
ou seja, de síntese protéica.

e) S é de síntese de DNA, na qual há intensa atividade de Replicação
na célula.
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51 - Aristides Lobo, ministro do Interior do nosso primeiro
governo republicano escreveu que o povo assistiu à fundação
da República brasileira bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer
o que significava (...) por ora, a cor do governo é puramente militar e
deverá ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a colaboração do
elemento civil foi quase nula. Neste ano de 2014, o Golpe de 1964
faz 50 anos. Assinale a alternativa que apresenta apenas
semelhanças entre os dois golpes:
a) tanto o Golpe de 1964, quanto o de 1889 contaram com a presença

decisiva da população, que saiu às ruas em manifestações pedindo
a queda do governo.

b) foram antecedidos por grave crise econômica, caracterizada por
desabastecimento de alimentos essenciais e inflação que diminuía
o poder de compra da população.

c) foram motivados por crise política e rápida expansão do comunismo
entre estudantes e sindicatos.

d) tiveram participação importante do Exército na derrubada do
governo, sem qualquer apoio de civis no processo.

e) foram antecedidos por conspiração entre civis e militares, tendo
os segundos deflagrado o golpe.

52 - Sobre a República Romana podemos afirmar que
a) o chefe do governo era o Presidente da República, não podendo

ser mulher, que tinha seus poderes limitados por um Congresso
formado por deputados escolhidos pelo voto indireto.

b) os cônsules eram os magistrados mais importantes da República,
porém, seus mandatos eram de apenas um ano.

c) a eleição para SenatorumMaximum, o chefe do governo na
república, era realizada no Senado, colegiado de senadores com
mandato vitalício.

d) sendo uma República parlamentarista, o Primeiro Ministro era
responsável pela formação do governo, ou seja, pela escolha dos
magistrados.

e) foi a primeira experiência democrática, quando a população passou
a escolher seus representante pelo voto secreto.
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53 - O início da Primeira Guerra Mundial está fazendo 100 anos
neste 2014. Denominada de A Grande Guerra, ela diferenciou-se
das anteriores, porque
a) ao introduzir a cavalaria para abrir flancos nas fortificações inimigas,

permitiu maior mobilidade da infantaria, causando grande
mortandade.

b) sendo mundial, ela não se restringiu à Europa, envolvendo países
da América, onde, aliás, ocorreu o Grande Massacre, no norte dos
Estados Unidos.

c) introduziu armamentos sofisticados para a época, como a granada,
a metralhadora e o canhão de tiro sequencial, não permitindo
deslocamentos rápidos dos soldados e o contato corpo a corpo,
como acontecia nas guerras anteriores.

d) foi fundamentalmente marítima, enquanto as anteriores foram
terrestres; submarinos alemães, destruiram a Grande Marinha Real
Inglesa.

e) introduziu um código de ética na guerra. A partir da Primeira Guerra
Mundial, soldados não podiam mais matar civis, como era comum
nas anteriores, quando as cidades eram sempre invadidas,
causando grandes destruições.
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54 - O contraste entre o silêncio e o ruído, entre a luz e as trevas, do
mesmo modo que entre o verão e o inverno, acentuava-se mais
fortemente do que nos nossos dias. A cidade moderna mal conhece
o silêncio ou a escuridão na sua pureza e o efeito de uma luz solitária
ou de um grito isolado e distante (...) Um som se erguia
constantemente acima dos ruídos da vida ativa e elevava todas as
coisas a uma esfera de ordem e serenidade: o ressoar dos sinos.
Eles eram para a vida quotidiana os bons espíritos que, nas suas
vozes familiares, ora anunciavam o luto, ora chamavam para a alegria;
ora avisavam do perigo, ora convidavam à oração. Eram conhecidos
pelos seus nomes: a grande Jaqueline, o sino de Rolando. Toda a
gente sabia o significado dos diversos toques, que, apesar de serem
incessantes, não perdiam o seu efeito no espírito dos ouvintes.

(Johan Huizinga. O declínio da Idade Média. Lisboa, Ulisséia,
s.d. p. 10-11. In: Miceli, Paulo. O Feudalismo. Ática, SP. p. 50).

A partir da leitura do texto acima, podemos concluir que
a) os sons dos sinos traziam paz às pessoas da Idade Média, tão

atribuladas nas vidas agitadas das cidades.
b) o governo na Idade Média era dirigido pela Igreja, que anunciava

através dos sinos o que as pessoas deviam fazer.
c) o ritmo de tempo do homem medieval era influenciado pela

religiosidade, quando se acreditava que o tempo pertencia a Deus
e a vida não era condicionada ao tempo do mercado.

d) na Idade Média prevaleciam as trevas, enquanto que nos tempos
atuais prevalece a luz.

e) a vida na Idade Média era marcada pelo silêncio e oração, e os
sinos lembravam as pessoas disto.
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55 - O Governo de Juscelino Kubitschek está inserido entre dois
golpes militares: o primeiro, que levou Getúlio Vargas ao suicídio
(agosto de 1954), seguido de uma tentativa de impedir a posse
de JK (novembro de 1955), desarticulada pelo Marechal Lott. O
segundo, pela tentativa de impedir João Goulart de assumir a
Presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros
(agosto de 1961). Podemos observar, portanto, que parte do
Exército procurava caminhos inconstitucionais para mudança
de governos que não lhes eram confiáveis. O governo de JK, no
entanto, foi marcado pela estabilidade política, quando as
instituições democráticas não foram ameaçadas pelos militares
ou aliados golpistas. Dentre as alternativas abaixo, assinale a
que apresenta medidas de JK que possam explicar essa
estabilidade:

a) nomeação do Marechal Lott para o Ministério da Guerra; geração
de empregos através da construção de obras públicas; atração de
capital estrangeiro e investimento na indústria automobilística;
governo dinâmico e planejador da economia; construção de uma
base sólida de apoio no Congresso.

b) construção de Brasília como meta síntese; elaboração do Plano
Trienal; criação de estradas rodoviárias ligando Brasília ao restante
do País; nomeação do Marechal Lott para enquadrar militares;
atuação de João Goulart como interlocutor do governo com os
sindicatos.

c) elaboração do Plano de Metas; realização da reforma agrária para
desenvolver o campo e expandir o mercado interno; construção de
Brasília para internalizar o desenvolvimento do País; conquista de
maioria no Congresso com apoio de partidos satélites da aliança
PSD/PTB.

d) geração de empregos para superar o “complexo de minoria”, já
que foi eleito com apenas 36% dos votos; estímulo cultural para a
criação da bossa nova e sua exportação para os EUA; criação de
grupos de trabalhos (GT) para acompanhar projetos prioritários;
prisão de militares conspiradores.

e) rompimento com o Fundo Monetário Internacional (FMI); criação da
SUDENE e desenvolvimento do Nordeste; elaboração e execução
do Plano SALTE; acordo com os militares, criando a Escola
Superior de Guerra e nomeação do Marechal Lott para o Ministério
da Guerra.
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56

[...]
Os problemas na Ucrânia começaram em novembro, quando mul-

tidões foram às ruas da capital ucraniana, Kiev, para pressionar o
então presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, a fechar um acordo
comercial com a União Europeia em detrimento de um com a Rússia.

Yanukovich, que é de etnia russa e só aprendeu a falar ucraniano
na vida adulta, acabou dando as costas à UE e fechando com Mos-
cou, que lhe prometeu um pacote de ajuda financeira incluindo um
empréstimo bilionário e desconto no preço do gás natural.[...]

Folha de São Paulo, 07/03/2014. Mundo.

Analise as afirmações sobre a disputa pela Crimeia entre Ucrânia
e Rússia, e em seguida, assinale a alternativa correta.

I - A Rússia tem uma ligação histórica com a península desde
a época de Catarina a Grande, no século XVIII, quando os
russos conquistaram o sul da Ucrânia e a Crimeia, tomando
a região do Império Turco-Otomano. Em 1954, a Crimeia foi
presenteada à Ucrânia pelo líder soviético Nikita Khrushchev,
de origem ucraniana.

II - Após o Parlamento da Crimeia adotar uma declaração de in-
dependência da Ucrânia e antes mesmo de um referendo
onde os eleitores viriam a aprovar a reunificação do territó-
rio como membro da Federação da Rússia, a Crimeia anun-
ciou o fechamento de espaço aéreo para voos comerciais.
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Romênia
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III - As primeiras reações das potências ocidentais após o pre-
sidente russo Vladimir Putin confirmar a anexação da Crimeia
foram: suspensão das licenças de exportação de armas do
Reino Unido para a Rússia e a suspensão da Rússia na reu-
nião do G8. Além disso, sansões econômicas dos Estados
Unidos levaram Visa e Mastercard a deixarem de servir, sem
aviso prévio, clientes de bancos russos.

a) Nenhuma está correta.
b) Estão corretas apenas I e II.
c) Estão corretas apenas II e III.
d) Estão corretas apenas I e III.
e) Todas estão corretas.
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57 -  Assinale a alternativa correta a respeito da crise na Vene-
zuela.

a) A Venezuela, país assinalado pela letra A no mapa, adotou tom
nacionalista em suas respostas às críticas contra a repressão nas
manifestações populares contrárias ao governo, afirmando que “Os
problemas venezuelanos são resolvidos pelos venezuelanos!”

b) A Venezuela, país assinalado pela letra B no mapa, se viu obriga-
do a fechar acordos com diferentes países da América, como parte
de um plano de abastecimento. Entre os maiores parceiros estão
Brasil e Argentina, além de acordos menores com República
Dominicana, Nicarágua, Guiana e Uruguai, que garantirão milha-
res de toneladas de alimentos ao longo de 2014.

c) O governo da Venezuela, país assinalado pela letra B, recebeu
apoio total e irrestrito por parte do Brasil, principal liderança
geopolítica na região, por ser consenso entre os países vizinhos de
que,nas manifestações populares da Venezuela, há uma tentativa
de golpe de Estado.

B

A
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d) Os países membros do Mercosul repudiaram a violência na
Venezuela, país representado pela letra A no mapa, e condenaram
o que consideram ameaças de quebra da ordem democrática
provocadas tanto por oposicionistas - nas manifestações -, quanto
pelo governo - na repressão.

e) José Mujica, presidente da Venezuela, país representado pela le-
tra A no mapa, em meio às manifestações oposicionistas, decidiu
pela expulsão de todos os funcionários da embaixada
estadunidense, pois, segundo ele, estariam recrutando estudantes
para participar de atos de violência, evidenciando o interesse de
anos por parte do país do hemisfério norte,na instabilidade política
na Venezuela que, desde os governo de Hugo Chaves, vem lutando
contra o imperialismo dos Estados Unidos.
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58 - Petróleo brasileiro: previsões de Ano Novo

[...] a AIE prevê que a produção de petróleo no Brasil atingirá 6 a 7
milhões de barris por dia em 2035. Para aquele mesmo ano, prevê
que o consumo interno do Brasil será de 3,5 milhões de barris por
dia. Prevê, portanto, que haverá um excedente exportável de petró-
leo brasileiro da ordem de 3 milhões de barris por dia em 2035.[...] O
atual Plano de Negócios da Petrobras (PNG 2013-17) projeta produ-
ção diária de 4 milhões de barris de petróleo em 2020. [...] Se a com-
panhia vai dobrar a produção nos sete anos entre 2013 e 2020, é
razoável imaginar que possa agregar outros 50% em quinze anos
mais. A competência técnica existe. O petróleo, também.

Carta Capital, no Blog Outras Palavras. 17/01/2014

Analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta.

I. Num mundo onde  58% da energia comercial consumida de-
rivam do petróleo e gás natural, fica evidente a grande depen-
dência da economia mundial ao petróleo e, portanto, o au-
mento de produção de países que ainda contam com reser-
vas inexploradas desperta interesse mundial.

II. Em visita ao Brasil, em 2011, o presidente dos EUA explicitou
que seu país desejava tornar-se cliente do petróleo brasilei-
ro. Isso faz todo sentido, já que os EUA são os maiores im-
portadores de petróleo do mundo. Para eles, interessa ter dis-
ponível mais um grande exportador de petróleo, principalmen-
te em se tratando de um país da América do Sul, situado em
sua esfera de influência direta, com ambiente político estável
e aberto à presença de empresas norte-americanas.

III. Quem possui petróleo pode garantir à sociedade mundial o
aquecimento no inverno, o combustível para o transporte e
as indústrias e, em alguns países, o combustível para a gera-
ção de eletricidade. E pode continuar garantindo também,  ao
capitalismo, insumo vital para a acumulação de riqueza. Des-
ta forma, o aumento de produção previsto para o Brasil com
excedente para exportação, coloca o país em uma condição
de destaque dentro da própria OPEP, da qual já é integrante
como um dos maiores exportadores do mundo.

a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas I e III estão corretas.
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59 - Interprete o gráfico, analise as afirmativas abaixo, julgue-as
verdadeiras (V) ou falsas(F), e assinale a alternativa que conte-
nha a sequência correta.

Embora só recentemente a mídia esteja divulgando os proble-
mas de escassez de água nos reservatórios que abastecem vá-
rias regiões metropolitanas, esse é um problema que vem se ar-
rastando há alguns anos ao qual o poder público não tem dado
a devida atenção, uma vez que sempre conta com a “certeza”
de índices elevados de pluviosidade nos períodos de verão. No
entanto, muitos problemas cercam este tema e pode-se afirmar
que

(    ) apesar de o Brasil possuir 12% da água doce do mundo
disponível em seu território, e esta ser a maior disponibilidade
hídrica do planeta, a poluição e o uso inadequado comprome-
tem esse recurso em várias regiões do país, como é o caso da
cidade de São Paulo, que, embora tenha nascido na confluência
de vários rios, tornou as fontes próximas imprestáveis para con-
sumo e tem de captar água de bacias distantes, alterando cur-
sos de rios e a distribuição natural da água na região.
(    ) apesar de 90% do território brasileiro receber chuvas abun-
dantes durante o ano e as condições climáticas e geológicas
favorecerem a formação de uma extensa e densa rede de rios,
essa água é distribuída de forma irregular, oferecendo maior
quantidade onde há menor demanda, e vice-versa.

Distribuição dos recursos hídricos
da superfície e da população
(em % do total do Brasil)

Recursos hídricos

Superfície

População
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(    ) os problemas de abastecimento nas cidades, estão direta-
mente relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdí-
cio e à urbanização descontrolada – que atinge regiões de ma-
nanciais, enquanto que na zona rural, os recursos  hídricos tam-
bém são explorados de forma irregular, além de parte da vegeta-
ção protetora da bacia (mata ciliar) ser destruída para a realiza-
ção de diferentes atividades. Além disso, os agrotóxicos e dejetos
utilizados nas atividades agropecuárias também acabam por
poluir a água.
(    ) a baixa eficiência das empresas de abastecimento se asso-
cia ao quadro de poluição: as perdas na rede de distribuição por
roubos e vazamentos atingem entre 40% e 60%, e 64% das em-
presas não coletam o esgoto gerado. Além disso, 90% dos es-
gotos domésticos e 70% dos afluentes industriais são jogados
sem tratamento nos rios, açudes e águas litorâneas, o que tem
gerado um nível de degradação nunca imaginado.
(    ) a água disponível no território brasileiro já não é suficiente
para as necessidades do país. Mesmo que 90% das atividades
modernas (atividades industriais, lavagem de áreas públicas,
descargas sanitárias de condomínios etc.) pudessem ser reali-
zadas com água de reuso, diminuindo a pressão sobre a deman-
da – com a vantagem de o custo dessa água ser pelo menos
50% menor do que o preço da água fornecida pelas companhi-
as de saneamento, por não precisar passar por tratamento – os
atuais níveis de poluição das águas inviabilizam qualquer pos-
sibilidade de utilização.

A sequência correta é

a) V – V – V – V – F
b) V – F – V – F – V
c) V – F – V – V – F
d) F – F – V – V – V
e) F – V – F – F – V
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60 - Sobre as áreas de encontro de placas litosféricas no nosso
planeta, assinale a alternativa incorreta.

a) Nas zonas de divergência, as correntes de convecção provocam a
aproximação das placas litosféricas. De maneira geral essas placas
estão localizadas no meio dos oceanos, e por serem menos
espessas, a pressão do magma consegue abrir fendas no assoalho
oceânico, deixando extravasar grande quantidade de lava,
originando novos terrenos ao longo de milhares de anos, além de
cadeias montanhosas chamadas dorsais meso-oceânicas.

b) Nas zonas de convergência, o encontro entre duas ou mais placas
litosféricas pode provocar a subducção, ou seja, uma das placas
“afunda” em direção ao interior da Terra, e ao ganhar profundidade,
entra em fusão por causa da proximidade com as altas temperaturas
do manto.

c) Nas zonas de convergência também podem ocorrer movimentos
de obducção onde as placas são pressionadas umas contra as
outras, deslizando horizontalmente em direções opostas. Esse
deslizamento provoca fissuras e falhas na crosta terrestre, originando
vales e depressões ao longo da zona de contato entre as placas.

d) A maioria dos sismos ou terremotos ocorre nas áreas de contato
entre as placas. Essas áreas apresentam rochas que estão sob
intensa pressão pela força do atrito entre as placas litosféricas, e
quando o limite de resistência de uma camada é atingido, as rochas
se rompem e provocam deslocamentos, criando falhas e ondas
sísmicas que se propagam em todas as direções.

e) O deslocamento das placas litosféricas é decorrente de forças
endógenas do planeta, geradas pelas correntes de convecção no
interior do manto terrestre. Essas forças são responsáveis pela
existência de zonas de grande tensão na superfície terrestre, onde
ocorre intensa atividade tectônica, como terremotos, erupções
vulcânicas, dobramentos e falhamentos na crosta.

Zonas de subducção

Limite incerto de placa

Dorsal oceânica deslocada

por falhas de transformação

Direção de deslocamento das placas
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