CENTRO UNIVERSITÁRIO
UNIFESO

SERRA DOS ÓRGÃOS

DADOS DO CANDIDATO
Nome do candidato

Número de inscrição

Assinatura do candidato

INFORMAÇÕES GERAIS
1. Você deve receber do fiscal o seguinte material:
a) uma folha destinada à marcação das respostas das questões formuladas na prova;
b) este caderno com o enunciado das 80 questões, sem repetição ou falha, sendo que as questões de Inglês e
Espanhol (Língua Estrangeira) têm a mesma numeração (71 a 80).
2. Verifique se o material está em ordem, se seu nome e seu número de inscrição são os que aparecem na folha de
respostas; caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
3. Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seu nome e seu número de inscrição;
b) ler atentamente as instruções;
c) assinar a folha de respostas.
4. As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.
5. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a folha de respostas.
6. O rascunho no caderno de questões não será levado em consideração.
7. Quando terminar, entregue este caderno e a folha de respostas ao fiscal.
8. O tempo previsto para esta prova é de 3 horas e 30 minutos.
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LÍNGUAPORTUGUESA

Questão04

Osmistériosdosnúmeros
Como predizer o futuro? Qual a trajetória de um
asteroide? Será que vai cair um temporal? Por que o
jogadordefutebolRobertoCarloscobravafaltastãobem?
Comopreverocrescimentodapopulação?
Em Os mistérios dos números, o famoso matemático
MarcusduSautoy–autordeAmúsicadosnúmerosprimos
– revela a beleza dos desafios matemáticos que
contribuíram para a compreensão do mundo que nos
cerca.
Superilustrado, fácil e divertido, ele ensina ainda a
ganharnopôquerenoBancoImobiliário,bolarumasenha
impossível de ser descoberta, atirar corretamente um
bumerangue e até falsificar uma obra do pintor Jackson
Pollock. Propõe também enigmas lógicos, oferece vários
jogosparabaixarnainternetedáaoleitoraoportunidade
deganharUS$1milhão.Ésócomeçar!
(MarcusduSautoy)

Questão01
O texto acima está presente na contracapa do livro
referido.
Suafinalidadeprincipalé
(A) motivaroleitorparaacompradolivro.
(B) chamar a atenção do leitor para os atrativos da
Matemática.
(C) informaroleitorsobreoconteúdodolivro.
(D) tentaroleitoraganhardinheirofacilmente.
(E) ensinaraoleitoralgunstruquesmatemáticos.

Questão02
“Comopredizerofuturo?”Assinaleafraseemqueaforma
verbalsublinhadaacimaaparececomempregoequivocado.
(A) Ohoróscopotemafinalidadedepredizerofuturo.
(B) Quemsemeteapredizerofuturodeveseradivinho.
(C) Merececríticaquempredizerofuturoeerrar.
(D) Nãoconheçoninguémcapazdepredizerofuturo.
(E) Apesardepredizerofuturo,elenãoéadivinho.

Questão03
“Como predizer o futuro? Qual a trajetória de um
asteroide? Será que vai cair um temporal? Por que o
jogadordefutebolRobertoCarloscobravafaltastãobem?
Comopreverocrescimentodapopulação?”
Essas perguntas iniciais do texto têm a finalidade de
mostrar
(A) oaspectoinformaldaMatemática.
(B) osmúltiplosevariadosempregosdaMatemática.
(C) ascuriosidadespopularessatisfeitaspelaMatemática.
(D) ocaráterencantadordaMatemática.
(E) apopularidadedaMatemática.

“O mistério dos números”, por ser um texto publicitário,
apresenta uma série de características próprias desse
gênerotextual.
As características apresentadas a seguir estão adequadas
aotexto,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) procurar atrair o interesse do leitor, ao referirͲse a
umprêmiodeUS$1milhão.
(B) destacarsomenteaspectospositivosdoproduto.
(C) buscar ampliar o número de consumidores possíveis
aoreferirͲseaaspectospopularesdasociedade.
(D) preocuparͲse sobremaneira com a questão
ambiental, já que o texto deve ser politicamente
correto.
(E) identificar o produto como de fácil e agradável
consumo, ao definiͲlo como “superilustrado, fácil e
divertido”.

Questão05
“Superilustrado,fáciledivertido,eleensinaaindaaganhar
no pôquer e no Banco Imobiliário, bolar uma senha
impossível de ser descoberta, atirar corretamente um
bumerangue e até falsificar uma obra do pintor Jackson
Pollock. Propõe também enigmas lógicos, oferece vários
jogosparabaixarnainternetedáaoleitoraoportunidade
deganharUS$1milhão.Ésócomeçar!”
Assinale a alternativa em que os elementos sublinhados
modificamosentidoquandotêmsuaposiçãoinvertida.
(A) fáciledivertido.
(B) ensinaainda.
(C) nopôquerenoBancoImobiliário.
(D) Propõetambém.
(E) sócomeçar.

Questão06
“Superilustrado,fáciledivertido,eleensinaaindaaganhar
no pôquer e no Banco Imobiliário, bolar uma senha
impossível de ser descoberta, atirar corretamente um
bumerangue e até falsificar uma obra do pintor Jackson
Pollock. Propõe também enigmas lógicos, oferece vários
jogosparabaixarnainternetedáaoleitoraoportunidade
deganharUS$1milhão.Ésócomeçar!”
No fragmento textual acima há várias palavras
sublinhadas.
Assinale a alternativa em que o seu valor semântico está
identificadodeformaincorreta.
(A) ainda–tempo.
(B) e–adição.
(C) até–inclusão.
(D) também–acréscimo.
(E) para–finalidade.

Questão07
Assinaleaalternativaemqueoelementoformalsublinhado
temseuvalorsemânticocorretamenteindicado.
(A) Asteroide–formade
(B) Corretamente–modo
(C) Pintor–agente
(D) Impossível–negação
(E) Superilustrado–partesuperior
Prova ObjeƟva | 3
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Qu
uestão08
Um
madascaracteerísticasdaliteraturabrassileiranaterceeira
gerraçãomodern
nistaéagrand
deproliferaçããodoschamados
“gêêneroscurtos””,ouseja,con
ntosecrônicas.
Sob
breessefato,assinaleaafirmativacorreeta.
(A)) Oscontoseeascrônicassemostramm
muitoadequados
àpoucadissponibilidade detempoco
ontínuoporpaarte
doleitor,d
daíseusucesso
o.
(B) Os gênero
os curtos eram publicadoss sobretudo em
suplementos literários dos
d jornais, o
o que contrib
buía
paraoseudesprestígio.
r
da terceira geraçção,
(C) Os grandess autores de romances
comoGuim
marãesRosaeeClariceLispecctor,negavam
mͲse
aescreverp
pequenasnarrativas.
mar
(D)) Aodeclararque“contoéétudooqueeeuquerocham
m a
de conto””, Mário dee Andrade mostra bem
preocupaçããocomateorriadaliteratura,porpartedos
modernistaas.
(E) Contos e crônicas atestam
a
parrticularmente a
dasnarrativasdeterrorepoliciaisemno
ossa
presençad
literaturam
moderna.

Qu
uestão09
“A
Aiquesaudadeesqueeutenh
ho
Da
aauroradam
minhavida
Da
aminhainfânciaquerida
Qu
ueosanosnãotrazemmaiss”.
A estrofe acim
ma é parte de um doss poemas mais
m
nhecidosden
nossasletras.
con
Sob
breela,assinaaleaafirmativvaincorreta.
(A)) Mostraoeescapismorom
mântico.
(B) Indicaaforrtemarcadon
nacionalismo..
(C) Exibeaforttepresençadosubjetivismo.
deidealizaçãoromântica.
(D)) Demonstraaoprocessod
(E) Documentaaosaudosism
moromântico.

Qu
uestão10

MATEMÁTICCA
Qu
uestão11
Ald
do,Bruno,CésareDenisdevemsesenttar,cadaum, em
um
madas5cadeiirasquecomp
põemumafile
eira.Aldoquerse
sen
ntaremuma daspontasdaafileiraeBrunosónãodesseja
ficaaraoladodeAldo.
Ne
essas condiçõees, a quantidaadede formaas diferentes que
esssas cinco pesssoas citadass podem se acomodar neessa
file
eiradecadeiraasé
(A)) 12
(B) 18
(C) 24
(D)) 36
(E) 54

Qu
uestão12
Arretacorrespondenteàequ
uação9x+8yy–12=0forma,
com
moseixosOxxeOy,umtriâângulocujaáreaé
(A)) 2
(B) 1
(C) 9/8
(D)) 4/9
(E) 1/4

Qu
uestão13
A planificação da lateral d
de um cilind
dro reto é um
do9cm.Ovo
olumedesseccilindro,emccm3,
quadradodelad
vale
(A)) 729S/4
(B) 729S/2
(C) 729/2
(D)) 729/4S
(E) 729/4

Qu
uestão14
SejjaP(x)umpolinômiodeco
oeficientesreaaiscujograu é2.
Sab
bendoͲsequeeP(1)=P(2)==0equeP(3
3)=1,ovalorrde
P(0
0)é
(A)) –1
(B) 0
(C) 1
(D)) 2
(E) 3

Ob
bserveaimageemaseguir.

Qu
uestão15
Considere a fun
nção f: IR – {1} o  IR tal que f(x) =

Op
principalobjettivodachargeeécriticar
(A)) a metodo
ologia de en
nsino, que ainda emprrega
métodosantiquados.
(B) ainjustadistribuiçãodassclassessociaais.
(C) asituaçãossocialdaclasssedosprofesssores.
doensinopúb
blico.
(D)) adeficiênciaestruturald
(E) afaltadem
motivaçãonomagistério.
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x 1
.
x 1

Considere aindaa a função g
g: IN – {0,1}} o  IR tal que
g(n
n)=f(2)  f(3)  f(4)
f  ...  f(n)..Ovalordeg((9)é
(A)) 26
(B) 36
(C) 45
(D)) 55
(E) 90
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Qu
uestão16

Qu
uestão19

Em
mumaprateleiradesuperm
mercado,há26embalagenssde
caffé. Algumas são
s de 1 quilograma e as demais, de 500
graamas.Juntand
doͲsetodoocconteúdodesssasembalageens,
tottalizaramͲse2
20quilogramasdecafé.
Aq
quantidadedeeembalagensde1quilograamaé
(A)) 12
(B) 14
(C) 15
(D)) 17
(E) 20

Affigurailustrau
umparalelepíípedoretoͲretânguloquettem
um
mdosseusvérrticesnaorigeemdosistemaacartesiano.

Qu
uestão17
Um
ma transformação linear T
T de IR² em IR³ é dada por
T(xx,y)=(2x+y,x+2y,x–y)..Amatrizqueerepresentaeessa
transformaçãoéé
(A))

ª2 1 1 º
«1 2 11» 
¬
¼


Ad
distânciaentreeospontosA
AeDé
(A)) ξͳ
(B) ͳ͵





(C) ξͷʹ
(D)) ͳͲ

(B)

ª1 2 1º
«2 1 1 » 
¼
¬

(E) ξͶͷ





Qu
uestão20

(C)

ª1 1º
«1 2 » 
«
»
¬«2 1 »¼

Considereafunççãof:IRoIRd
dadaporf(x)=
=1+4sen(7x++6).
Ovvalormínimodafunçãofé
(A)) –3
(B) –1
(C) 4
(D)) 5
(E) 7





(D))

ª 1 2º
« 2 1» 
«
»
¬« 1 1»¼





(E)

ª2 1 º
«1 2 » 
«
»
«¬1 1»¼

Qu
uestão18
Forram analisadas amostras de sangue de 50 pesso
oas.
ConstatouͲsequ
ue:
moantígenoA
A;
• 18possuem
moantígenoB;
• 14possuem
• 6possuemosantígenosAeB.
q
de indivíduos que possuem
m sangue do tipo
t
A quantidade
O, ou seja, não
o possuem nem
n
o antígeeno A e nem
m o
anttígenoBé
(A)) 12
(B) 18
(C) 24
(D)) 26
(E) 38

FÍSICA
Í

Qu
uestão21
Em
m um trilho reetilíneo de um
ma estrada de ferro, usam
mͲse
barrrasdeaçode50mdeco
omprimento.A
Aoseremfixaadas
nos dormentes, é necessário
o deixar uma folga entre duas
d
ntre
barrras consecuttivas para evitar “tensões térmicas” en
elaas em virtudee das dilataçõ
ões térmicas,, como ilustrra a
figu
uraaseguir.


EsttimaͲse que, expostos
e
ao ssol, a temperratura dos trilhos
possasofrerumacréscimodeeaté60qC.
essecaso,sendoocoeficientededilataççãolineardo aço
Ne
12x10–6/qC,otamanhodafo
olgadeverserr,nomínimo,de
(A)) 9mm
(B) 18mm
(C) 36mm
(D)) 72mm
(E) 144mm
Prova ObjeƟva | 5
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Qu
uestão22

Qu
uestão25

Um
maesferamettálicadepequ
uenasdimensõ
õesélançadaado
soloverticalmen
nteparacimaacomumaveelocidadeescaalar
V0demóduloiguala12m/s.Decorridos0,,60s,acontarrdo
c
instante do lanççamento, ela passa por um ponto A com
mavelocidadeescalarVA;deecorridosmaiis1,2s,elapaassa
um
pellopontoBcom
mumavelocid
dadeescalarV
VB.
Considerearesistênciadoardesprezíveleg=10m/s2.
v
da velocidade escalar,
e
VB – VA, entre essses
A variação
instantestemm
móduloiguala
(A)) zero
(B) 4m/s
(C) 6m/s
(D)) 8m/s
(E) 12m/s

Sob
bre a carrocceria de um
m caminhão há uma ram
mpa
incclinada de um
u
pequeno ângulo ɽ relativamentee à
horizontal. Iniciialmente, o caminhão esstá em repou
uso.
mpequenoblo
ocoencontraͲͲseemrepoussosobrearam
mpa
Um
incclinada,comoilustraafigurraaseguir.

Qu
uestão23
Parra alimentarr uma lâmp
pada de inccandescência de
120
0 W – 60 V, dispõemͲse
d
d várias bateerias idênticass de
de
forrçaeletromotrrizH=12Veresistênciainternar=1:..
On
númerodebaateriasquedeevemserutilizzadasparaqu
uea
lâm
mpadaacendaacomseubrilhonormalé
(A)) 12
(B) 10
(C) 8
(D)) 6
(E) 5

Qu
uestão24
Um
m tanque po
ossui um deggrau que o divide em duas
d
reggiões, (1) e (2
2), nas quais a profundidade da água nele
n
con
ntida é difereente. A figura a seguir mostra
m
(vistas de
cim
ma)ondasperriódicasque,vvindasdaregiião(2),chegamà
fro
onteira quea separada reggião (1) ondeecontinuam a
a se
pro
opagar. Na figgura estão ind
dicados a direeção e o senttido
depropagaçãod
dasondas.


Sab
bendoqueseenɲ=3/5eseenɴ=4/5,arrazãoV2/V1en
ntre
as velocidadesd
depropagaçãodasondasn
naregião(2),V2,
naregião(1),V
V1,é
en
(A)) 5/3
(B) 5/4
(C) 4/3
(D)) 3/4
(E) 1/2
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Ne
essa situação, os módulos da força de atrito
a
e da fo
orça
normal exercid
das pela ram
mpa sobre o
o bloco valem,
meçaasemo
over
resspectivamentee,F1eN1.Occaminhãocom
com
m um movim
mento retilíneeo uniformem
mente acelerado
parrafrente.VerrificaͲsequeo
oblococontinuasemdeslizar
sob
breasuperfíciedarampa.
Ne
essa nova situ
uação, os mód
dulos da forçça de atrito e
e da
forrçanormalexercidaspelarrampasobreo
oblocopassama
valer, respectivaamente, F2 e N2. Assim, é
é correto afirm
mar
que
N2>N1
(A)) F2>F1eN
(B) F2<F1eN
N2<N1
(C) F2>F1eN
N2<N1
N2>N1
(D)) F2<F1eN
(E) F2=F1eN
N2=N1

Qu
uestão26
Um
mrecipienteccontendoáguaaestáemrep
pousosobreu
uma
ballança, como ilustra a Figu
ura 1. InsereͲse no recipieente
um
maesferamacciçafeitadeu
ummaterialm
menosdenso que
a água
á
de tal modo que eessa esfera fique
f
totalmeente
sub
bmersa presaa ao fundo do
o recipiente por
p um fio ideal,
com
moilustraaFigura2.
Após restabeleccido o equilííbrio hidrostáático, verificaaͲse
umentouem3N.
queamarcaçãodabalançaau


Sab
bendo que o volume da eesfera é 0,5 L,
L usando parra a
densidade volum
mar da água o valor UA =
= 1 kg/L e sendo
=10m/s2,éco
orretoafirmarque,nasituaaçãoilustradaana
g=
Figgura2,ovalorrdatensãono
ofioéde
(A)) 2N
(B) 3N
(C) 5N
(D)) 8N
(E) 10N
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Questão27

Questão30

Duaspequenasesferascondutorasdemesmasdimensões,
A com 5,0 x 109 prótons em excesso e B com 3,0 x 109
elétrons em excesso, são postas em contato. Uma vez
atingidooequilíbrioeletrostático,separamͲseasesferas.
Duranteocontato,transferiramͲse
(A) 4,0x109prótonsdeAparaB.
(B) 4,0x109elétronsdeBparaA.
(C) 4,0x109elétronsdeAparaB.
(D) 2,0x109elétronsdeBparaA.
(E) 1,0x109prótonsdeAparaB.

Um torcedor uniformizado olhaͲse em um espelho, que
permiteversuaimagemdecorpointeiro,antesdeirpara
oestádio.Nopeitodesuacamisaestãobordadasasletras
aseguir.

O que ele vê bordado em sua camisa olhando para o
espelhoé
(A)

Questão28
Uma esfera de massa m = 1,0 kg é lançada verticalmente
para cima a partir do solo com velocidade inicial de
módulo V0 = 13 m/s. Após subir uma altura de 1,2 m ela
temumavelocidadedemóduloVF=12m/s.
Considerando g = 10 m/s2, é correto afirmar que, nesse
trecho do percurso, o trabalho realizado pelas forças
dissipativassobreaesferafoide
(A) 0,5J
(B) –0,5J
(C) 12J
(D) –12J
(E) 0J

Questão29
TemͲseumabarranãoͲhomogêneaABdecomprimento "
emassaiguala3kg.VerificaͲse,portentativas,queabarra
permanece em repouso na horizontal, apoiada a uma
distância2"/3daextremidadeA(verFigura1).


DesejaͲse manter a barra em repouso na horizontal
apoiadaemseupontomédio.VerificaͲseserissopossível,
porexemplo,pendurandoumcontraͲpesonaextremidade
A(verFigura2).

(B)
(C)
(D)
(E)

QUÍMICA
Questão31
Os agentes tensoativos ou surfactantes são compostos
químicos que têm a propriedade de reduzir a tensão
superficialoudeinfluenciarumacamadaqueseparaduas
fases em contato. Na prática, observaͲse que, mesmo
presentes em pequenas concentrações, tensoativos como
sabões e detergentes diminuem consideravelmente a
tensãosuperficialdaágua.Istosedeveàgrandeafinidade
existenteentreessescompostoseasinterfaces,fenômeno
quetemrelaçãodiretacomofatodepartedamoléculade
um surfactante apresentar caráter polar e outra parte
exibircaráterapolar.
De acordo com as considerações do texto, assinale a
alternativaqueindicaafórmulaestruturalquerepresenta
umagentetensoativo.
(A) CH3(CH2)6CH3
(B) H2C=CH–CH2–CH3
(C) H–COOH
(D) CH3(CH2)16COONa
(E) C6H5–CH3

Questão32


Nessecaso,amassadocontraͲpesodeveser
(A) 0,5kg
(B) 1,0kg
(C) 1,5kg
(D) 2,0kg
(E) 2,5kg

Um éster, usado como solvente em colas e esmaltes de
unhas, pode ser obtido por meio de uma reação de
esterificação em que os reagentes são o metanol e um
ácidomonocarboxílicoalifáticosaturadoquecontém40%
decarbonoemmassa.
Amassamolardesseésteréiguala
(A) 60g/mol
(B) 74g/mol
(C) 88g/mol
(D) 102g/mol
(E) 116g/mol
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Questão33

Questão36

Amostras contendo diferentes quantidades de butano
puro,nasCNTP,estãoabaixorepresentadas.

A tabela a seguir apresenta as concentrações dos solutos
em cinco soluções aquosas distintas, expressas em duas
diferentes unidades. Cada solução foi preparada por
dissolução de um único soluto, sendo uma delas com
carbonatodesódio.

Amostra

Quantidade

1

2,0molsdemoléculas

2

60g
24

3

10 moléculas

4

33,6L

5

2,24x104mL

Aamostraquecorrespondeàmaiormassadebutanoéa
denúmero
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

Questão34
Umdossistemasdecontroledavelocidadedareaçãoem
cadeia que ocorre em um reator nuclear emprega barras
metálicas que são constituídas de uma liga de prata (Ag),
cádmio(Cd) eíndio (In).Essas barras absorvem nêutrons,
reduzindo,dessemodo,onúmerodefissões.
A respeito dos três metais constituintes das barras de
controle,assinaleaafirmativacorreta.
(A) Todossãoelementosrepresentativos.
(B) Todossãoelementosdetransiçãoexterna.
(C) Todos pertencem ao mesmo período da tabela
periódica.
(D) Doisdelessãonãometais.
(E) Umdeleséummetalalcalinoterroso.

Concentração Concentração
emmol/L
emg/L
1
0,2
12,6
2
0,3
24,9
3
0,1
4,2
4
0,2
18,0
5
0,3
31,8
Considerando os dados fornecidos na tabela, a solução
preparada por dissolução do carbonato de sódio foi a de
número
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
Solução

Questão37
Milhares de pessoas são anualmente levadas a óbito na
Europa e nos Estados Unidos devido ao uso crônico da
morfinaedaheroína,doisalcalóidesencontradosnoópio
cujasfórmulasestruturaissãoapresentadasaseguir.

Questão35
O cloreto ferroso (FeC"2) pode participar de algumas
reações de óxidoͲredução em meio aquoso, exercendo o
papel de agente redutor. Por exemplo, em soluções
aquosas ácidas, íons Fe2+ provenientes da dissociação do
cloreto ferroso, reduzem íons dicromato (Cr2O72–) a
Cr3+.Nessamesmareação,osíonsFe2+sãooxidadosaFe3+.
Considerando um rendimento de 100 % na reação, a
quantidade, em mol, de cloreto ferroso que reage
completamente com 0,02 mol de dicromato de potássio
(K2Cr2O7)emsoluçãoaquosaácidaéiguala
(A) 0,02
(B) 0,03
(C) 0,06
(D) 0,12
(E) 0,16
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A heroína pode ser obtida a partir da reação da morfina
comoanidridoacético,substânciadefórmula(CH3CO)2O.
Estareaçãoorgânicaquetemcomoprodutosaheroínaea
água,segueummecanismode
(A) substituição.
(B) eliminação.
(C) adição.
(D) alquilação.
(E) nitração.
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Questão38

Questão40

Na temperatura de 700 K, a reação de decomposição do
pentóxido de dinitrogênio (N2O5) pode ser representada
pelaequaçãoquímicaaseguir.
2N2O5(g)o4NO2(g)+O2(g)
Considerando que essa reação segue uma cinética de
primeira ordem, o gráfico que melhor representa a
variaçãodavelocidadedareação(v)comaconcentração,
emmol/L,dopentóxidoé

O valor do pH de uma solução aquosa pode ser
determinado com o uso de um aparelho denominado
pHmetro que consiste em um eletrodo acoplado a um
potenciômetro. Esse aparelho é um milivoltímetro com
umaescalaqueconverteovalordopotencialdoeletrodo
emunidadesdepH.
Quandooaparelhorevelaque,natemperaturade298K,o
valordopHdedeterminadasoluçãoaquosaéiguala3,0,
significaqueestacontém
(A) trêsmolsdeíonsH+pormetrocúbicodesolução.
(B) trêsmolsdeíonsH+porlitrodesolução.
(C) ummoldeíonsH+pormetrocúbicodesolução.
(D) onzemolsdeíonsOH–pormetrocúbicodesolução.
(E) onzemolsdeíonsOH–porlitrodesolução.

(A)



BIOLOGIA

(B)

Questão41


A figura a seguir representa uma célula durante certa
etapadoprocessodedivisão.

(C)



(D)




Observando a posição e a constituição dos cromossomos
nafigura,écorretoafirmarquesetratada
(A) anáfasedadivisãoIdameiose.
(B) anáfasedadivisãoIIdameiose.
(C) anáfasedamitose.
(D) metáfasedadivisãoIdameiose.
(E) metáfasedamitose.

Questão42
(E)



Questão39
Duas soluções aquosas incolores, uma de nitrato de
chumbo (ll) e a outra de iodeto de potássio foram
misturadasemumbéquer.Osdoissaisreagiramdeacordo
comaequaçãoquímicaaseguir.
Pb(NO3)2(aq)+2KI(aq)o2KNO3(aq)+PbI2(s)
A ocorrência da reação foi evidenciada pela formação de
umprecipitadoamarelodeiodetodechumbo(II).
Oprocessomaisadequadoparasepararoprecipitadodos
demaiscomponentesdamisturaédenominado
(A) destilaçãosimples.
(B) destilaçãofracionada.
(C) separaçãomagnética.
(D) dissoluçãofracionada.
(E) filtração.

Segundo notícia do jornal O Globo, em 13/07/2013,
ocorreu nos EUA uma gravidez rara na probabilidade de
uma em um milhão. Após passar por um tratamento de
fertilização, uma mulher deu à luz, ao mesmo tempo,
quatro bebês, todos meninos. Dos quatro bebês, apenas
trêssãogêmeosidênticos.
Essararaocorrênciasópodeserresultadode
(A) umóvulofecundadoporquatroespermatozoides.
(B) dois óvulos, sendo um fecundado por um espermaͲ
tozoideeooutroportrês.
(C) dois óvulos, cada um fecundado por um espermaͲ
tozoide.
(D) três óvulos, cada um fecundado por um espermaͲ
tozoide.
(E) quatroóvulos,cadaumfecundadoporumespermaͲ
tozoide.
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Questão43

Questão45

A função da hemoglobina, como a de qualquer pigmento
respiratório, é combinar facilmente com o oxigênio e
descombinar,dependendo das condições locais, como pH
epressãodeoxigênio.
Ográficoaseguirmostraaporcentagemdesaturaçãocom
oxigênioparaahemoglobinahumanamaternaefetal.

O gráfico a seguir mostra a variação da concentração de
gáscarbôniconoardurante50anos.


Analisando os dados fornecidos pelo gráfico, assinale a
afirmativacorreta.
(A) Na região da placenta, o sangue do feto apresenta
maiorteordeoxigênioqueomaterno.
(B) O sangue materno apresenta, em qualquer local,
maiorteordeoxigênioqueodofeto.
(C) A hemoglobina materna apresenta maiordificuldade
deliberaroxigênionostecidosqueadofeto.
(D) Proporcionalmente, o sangue do feto apresenta
maiorteordehemoglobinaqueodamãe.
(E) Ahemoglobinamaternaestásempremaisoxigenada
queadofeto.

Questão44
Pequenos fragmentos de grama recém cortada foram
amontoadosnocantodeumjardim,formandoumapilha.
Dezdiasdepois,notouͲsequesaíavaporpeloaltodapilha.
Usando metodologias adequadas, foram avaliadas a
temperatura,aconcentraçãodeCO2eadeO2,nocentro
dapilhaepróximoaosolo,nofundodapilha.
Osresultadosestãonatabelaaseguir:
Localnapilha

TemperaturaqqC %deCO2 %deO2

Centro

42

8

13

Fundo

16

0

21

Considerando que as medições foram feitas após a pilha
estaràsombraporváriashorasparaevitarainfluênciada
radiaçãosolar,écorretoafirmarque
(A) nocentrodapilhasóocorreufermentaçãolática.
(B) no centro da pilha ocorreu fermentação etílica e no
fundodapilha,fermentaçãolática.
(C) no centro da pilha ocorreu menor taxa de
fotossíntesedoquenofundo.
(D) no centro da pilha o aumento da temperatura se
deveuàrespiraçãoaeróbia.
(E) no centro da pilha ocorreu maior taxa de
fermentaçãoetílicadoquenofundo.
10 | Prova ObjeƟva


Observando os dados do gráfico, são feitas as seguintes
afirmativas:
I. O aumento crescente da concentração de CO2
depende, em parte, da poluição atmosférica e
aquática.
II. O consumo crescente de combustíveis fósseis
contribuiu para a alteração da concentração de CO2
aolongodos50anosdeobservação.
III. As pequenas oscilações periódicas ocorrem devido a
alteraçõesdediaenoite.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) seastrêsafirmativasestiveremcorretas.

Questão46
Aaçãodeosteoblastosedeosteoclastostemimportância
naconstituiçãoemanutençãodamassaóssea.
Com relação a esses dois tipos de células e suas funções,
assinaleaafirmativacorreta.
(A) Na puberdade, a atividade dos osteoclastos é mais
intensaqueadososteoblastos.
(B) Nas mulheres, após a menopausa, a atividade dos
osteoblastos se intensifica e a dos osteoclastos
diminui.
(C) Noshomens,aatividadedososteoclastosaumentae
a dos osteoblastos diminui, em idade mais avançada
quenasmulheres.
(D) Com o aumento da idade, a atividade dos
osteoblastos supera a dos osteoclastos, levando à
perdadamassaóssea.
(E) As atividades desses dois tipos de células só são
alteradasporocasiãodeumafratura,masnuncapela
idade.
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Questão47

Questão50

O sistema de classificação dos seres vivos em dois reinos
(Animais e Plantas) vigorou desde o século XVIII até
meadosdoséculoXX,quandofoisubstituídopelosistema
decincoreinos.
Comparadocomosistemadedoisreinos,odecincoreinos
apresentou algumas diferenças, como corretamente citado
em
(A) asbactériasefungosforamretiradosdoreinoPlantas
e colocados no reino Protistas, uma vez que são
heterotróficos.
(B) os protozoários, tanto autotróficos quanto
heterotróficos, foram transferidos para o reino
Protistas,umavezquesãounicelulareseucariontes.
(C) asalgas,mesmosendoautotróficas,deinício,foram
retiradas do reino Plantas e colocadas no reino
Protistas.
(D) as bactérias foram retiradas do reino Plantas e
colocadas no reino Monera, porque são unicelulares
eucariontes.
(E) o reino Monera passou a incluir os vírus que antes
nãotinhamcolocaçãoadequada.

Durante o período de chuvas ocorre um aumento do
númerodecasosdeleptospirose.Parareduziraincidência
dadoença,sãosugeridasasseguintesmedidasprofiláticas:
I. pulverizações periódicas de inseticidas capazes de
controlarapopulaçãodeinsetoshematófagos.
II. remoçãodelixoacumuladoemlixeirasurbanas.
III. uso de calçados e filtração da água para uso
doméstico.
Assinale:
(A) seapenasamedidaIforeficiente.
(B) seapenasamedidaIIforeficiente.
(C) seapenasamedidaIIIforeficiente.
(D) seapenasasmedidasIeIIIforemeficientes.
(E) setodasasmedidasforemeficientes.

Questão48
Umamulherapresentaumadoençacausadaporumgene
dominante situado no cromossomo X em região não
homólogaaY.
Considerando que o pai dessa mulher não apresenta a
doençaequeomaridodelatambémnão,aprobabilidade
deteremumfilhomeninoecomessadoençaéde
(A) 0
(B) 1/4
(C) 1/2
(D) 3/4
(E) 1

Questão49
O esquema a seguir mostra um modelo de divergência
entre espécies de alguns primatas representadas pelos
númerosàdireitadoesquema.

GEOGRAFIA
Questão51
“AIndústrianoBrasil
No Brasil, mais da metade da atividade que passou a
comandaradinâmicadopaís–aproduçãoindustrial–se
concentrou em um só estado, que passou a deter uma
hegemonia muito forte. Essa enorme concentração e o
estabelecimento de laços econômicos internos crescentes
fizeramemergircomforçaaquestãoregional.ConsolidaͲse
uma região claramente hegemônica, dotada de muito
maiorcompetitividade,quepassouaquestionarasdemais
eacomandaradinâmicaeconômicadopaís”.
(ARAÚJO,T.Oelogiodadiversidadebrasileira.In:Mineiro,A.etal.(org.)
Visõesdacrise.RiodeJaneiro:Contraponto,1998,p.163.Adaptado.)

Oestadoqueapresentaamaiorconcentraçãoindustrialdo
país e a causa histórica responsável pelo início dessa
concentraçãoencontramͲse,respectivamente,em
(A) São Paulo / investimento produtivo de capitais
oriundosdacafeiculturaregional.
(B) São Paulo / transferência de capitais especulativos
procedentesdoestrangeiro.
(C) São Paulo / aplicações acionárias provenientes do
mercadofinanceiroexterno.
(D) RiodeJaneiro/intervençõesfinanceirasdeliberadas
peloExecutivoFederal.
(E) RiodeJaneiro/incorporaçõesimobiliáriasurbanasna
antigacapitaldarepública.

Questão52


Considerando que o modelo seja correto, a maior
diferençagenéticaseráencontradanasequênciadebases
nitrogenadasdoDNAdasseguintesespécies:
(A) 1e2
(B) 4e5
(C) 6e7
(D) 8e9
(E) 10e11

Em 2002, o IBGE propôs uma classificação das cidades
brasileiras, redefinindo a hierarquia da rede urbana
nacional. Nessa classificação, encontramͲse as categorias:
metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional
ecentroregional.Nessanovahierarquia,sãoclassificadas,
respectivamente, como metrópole global e metrópole
regional,ascidadesde
(A) SãoPauloeBrasília.
(B) SãoPauloeCuritiba.
(C) SãoPauloeSalvador.
(D) RiodeJaneiroeRecife.
(E) RiodeJaneiroeGoiânia.
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Qu
uestão53

Qu
uestão55

“Guerrrafiscal
A chamada gu
uerra fiscal é
é uma políticca territorial de
distribuição de incentivos, su
ubsídios e isen
nções tributárias
com
mo forma de atrair investimenttos produtivvos,
principalmente os Investiimentos Dirretos Extern
nos,
nstruçãodenovasfábricassemregiõesssem
enssejandoacon
tra
adiçãoindustrrialougerand
dooencolhimeentodeunida
ades
pro
odutivasemreegiõesindustrrializadas.”

“Adinâmicademográfica
a
As mudanças demográficas que mais ma
arcaram o sécculo
XX ocorreram nos últimoss cinquenta anos. A mais
m
portante foi a queda a
acentuada dee um indica
ador
imp
dem
mográfico qu
ue teve imp
pacto na deesaceleração do
creescimento da
a população, na sua esttrutura etária
a –
torrnandoͲa ma
ais envelhecid
da – e, prin
ncipalmente, na
red
dução do tam
manho das fam
mílias. A regu
ulação voluntá
ária
dessse indicador demográfico
o conferiu ma
ais autonomia
a ao
exeercício da sexualidade,
s
e os direittos reprodutiivos
ind
dividuaispassa
aramafazerp
partedosdireeitoshumanoss”.

(CA
ATAIA, M. A alien
nação do territórrio. O papel da guerra fiscal no uso,
organizaçãoeregula
açãodoterritório
obrasileiro.In:So
ouza,M.A.Territtório
brassileiro. Usos e abusos.
a
Campinaas: Edições Territtorial, 2003, p. 402.
Adaaptado.)

Um
maconsequên
nciadiretadessapolíticateerritorialdesccrita
acimaéoprocesssode
nto populacional da unidade federativa
(A)) esvaziamen
responsáveelpelosincenttivosfiscais.
(B) transferênccia de recurrsos públicoss para o seetor
privadopelossistemasd
deengenhariaa.
(C) consolidaçãão de redees sociais de solidariedade
vinculadasaoplenoemp
pregoregionaal.
(D)) redução das infraestrutturas logísticaas necessáriaas à
doexcedenteeprodutivo.
circulaçãod
(E) inviabilizaçção da criaçãão de novos municípios nas
áreasemd
disputapelaso
organizações.

Qu
uestão54
Analiseaimagem
m,aseguir:

(BERQUÓ,E.Evoluçã
ãodemográfica.In:Sachs,I.etal.Brasil.Umsécullode
nsformações.São
oPaulo:Cia.dasLLetras,2001,p.2
28.Adaptado.)
tran

Oindicadordem
mográficomen
ncionadoéa
(A)) Miscigenaçção.
(B) Nupcialidad
de.
(C) Fecundidad
de.
(D)) Migraçãointerna.
(E) Expectativaadevida.

Qu
uestão56
“Ageografia
adafronteira
a
No
o povoamento da Amazô
ônia, sempree predominou
u o
esp
paço de fluxxos: os núcleeos nasceram
m, cresceram
m e
con
ntinuamcresccendocomop
pontodeapoio
oàcirculação
ode
ma
atériasͲprimass exportadass, de bens de produção
o e
con
nsumo imporrtados, e da p
população. (...) Via de reg
gra,
meesmopequeno
osnúcleostêm
mfluxoscomo
outrosmaiorees:o
quee importa sã
ão as relaçõees expressas no sentido dos
fluxxos–sejadetrocadesigua
al,comotemssidoocaso,ou
ude
mu
utualidade”.
(BECKER,B.Aurb
beamazônica.RiodeJaneiro:Garramond,2013,p..45.)

Ne
essecontextogeográfico,otermonúcleo
oserefereàs
(A)) aldeiasindígenas.
(B) localidadessurbanas.
(C) sedesdeco
orporações.
(D)) fortificaçõeesmilitares.
(E) reservasexxtrativistas.

Qu
uestão57

ma, registraͲse um ambien
nte natural típ
pico
Na imagem acim
maçãovegetallbrasileira:
daseguinteform
ocais.
(A)) Matadeco
(B) Matadegaaleria.
(C) Matadearraucárias.
mazônica.
(D)) Florestaam
(E) Florestatro
opicaldeenco
osta.

“GeopolítticaEgípcia
O Egito viveu no
n dia de 30 de junho sua
a mais poderrosa
obilização desde 2011. EEm massa, os
o manifestan
ntes
mo
quiiseram relem
mbrar suas exigências de dignida
ade,
libeerdade e justtiça social. Q
Quiseram expllicitar a rejeiição
pella política de Mohamed M
Morsi e a orga
anização que ele
rep
presenta,aIrm
mandadeMuççulmana.”
(GR
RESH, A. A revo
olução egípcia à
à sombra dos militares.
m
Le Mo
onde
DiplomatiqueBrasil,,ano7,n.73,ago
o.2013,p.12.)

Esssas manifestações políticcas ocorridass no Egito são
ade
equadamenteeidentificadasscomo
(A)) ressonânciasatuaisdaP
PrimaveraÁrabe.
(B) desdobram
mentosdiretossdaGuerrado
oGolfo.
(C) pretensõess de criar um
m novo Estad
do de influên
ncia
palestina.
(D)) consequên
ncias regionais da ascensão econômica da
Eurásia.
(E) disputasreegionalistasen
ntreasgrande
esmultinacion
nais
petrolíferas.
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Qu
uestão58

Qu
uestão60

“Ain
nserçãointern
nacionaldoB
Brasil
As transformaçõ
ões internacio
onais ocorrida
as com o fim
m da
maaceleraçã
ãodoprocesso
odeglobaliza
ação
gueerrafriaecom
aceentuaramumanovatendênciadosistem
mainternacional,
abrrindopossibiliidadesparao
osgrandespa
aísesperiférico
ose
sem
miperiféricos. Grande território e popullação constitu
uem
carracterísticaseessenciais,ma
astambémesstãoassociado
oso
dessenvolvimento
o econômico e tecnológicco, bem como a
pro
ojeção region
nal e globa
al. E é preecisamente essa
e
tra
ansformação sistêmica,
s
com
m a crise e reeestruturação
o do
sisttemainternaccional,quetem
mpossibilitad
doaformação
ode
um
manovageom
metriadopodeermundial.”

Analiseachargee,aseguir:

(SILLVA, A. Brasil, po
otência emergentte: desafios do desenvolvimento
d
e da
inseerçãointernacion
nal.In:Visentinieetal.BRICS.Aspo
otênciasemergen
ntes.
PetrópolisVozes,20
013,p.125.Adaptado.)

Esssanovageometriadopodeeréocontextoatualnoqualo
Braasilassumeopapelde
(A)) país periférico numa situação dee unipolaridade
mundial.
(B) país semip
periférico insserido na geeopolítica glo
obal
bipolarizad
da.
(C) estado sub
bdesenvolvido
o subordinad
do à geopolíítica
latinoͲamericana.
(D)) potência intermediáriaa numa reealidade glo
obal
ormultipolariidade.
marcadapo
(E) potência subimperialist
s
ta com superávit econôm
mico
emrelação
oaodesempenhochinês.

Qu
uestão59
Analiseomapaaabaixo:


(Fon
nte: Secretaria de Educação do
o Estado do Paraná. Disponível em
<http://www.educadores.diaadia.pr..gov.br>Acessoemout.2013.)

Na charge, a placa
p
onde see lê “Manten
nha a distânccia!”
ntrastacomaaexpectativad
dovendedornorteͲamericano
con
em
mfacedapresençadeumcidadãomexicano.
Esssa situação expressa, mais espe
ecificamente, a
con
ntradiçãoentre
(A)) os interessses dos grand
des empresárrios do setorr de
fast food estaduniden
nses e as preferências
p
dos
oreslatinoͲam
mericanos.
consumido
(B) as motivaçções das polítticas afirmativas mexicanaas e
as causas das
d recentes manifestaçõe
es populares nas
grandescid
dadesdosEUA
A.
(C) oavançom
mundialdaculturapopularestadunidenssee
a consequente retração
o das culturaas populares dos
noͲamericanos.
paíseslatin
(D)) asaçõesgeopolíticasesstadunidensessparaaAmérica
a reação do
os Estados laatinoͲamericanos
latina e a
contraessaasações.
(E) as práticass neoliberais das empresaas multinacion
nais
norteͲamericanas e a política imigratória restritiva
osUnidos.
dosestado

HISTÓRIA
Qu
uestão61


No
o mapa, o esstado federattivo que não
o contém usiinas
eóllicas e cujo território esstá totalmentte localizado na
classedeventossdevelocidad
demenorque5m/séo
(A)) RioGrandeedoSul.
(B) Amazonas.
(C) Paraná.
(D)) Pará.
(E) Acre.

No
o que se refere às rrepercussões das reform
mas
implementadas pelo Marqu
uês de Pomb
bal em Portu
ugal,
anaaliseasafirmaativasaseguirr.
I.
A expan
nsão do liberalismo promove a
constitucio
onalização do sistemaa monárqu
uico
português.
II. A Igreja Caatólica foi a maior beneficciária políticaa ao
eliminar ass práticas inttervencionistaas da Coroa nos
assuntosecclesiásticos.
III. As reformaas impõem àss elites portuguesas o desafio
demodern
nizaçãodosco
ostumesedepráticaspolíticas
apartirdaincorporação
odosprincípio
osiluministas.
Asssinale:
(A)) sesomenteeaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteeaafirmativaIIestivercorrreta.
(C) sesomenteeaafirmativaIIIestivercorrreta.
(D)) sesomenteeasafirmativaasIeIIestiveremcorretas..
(E) setodasassafirmativaseestiveremcorretas.
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Questão62

Questão65

NoqueserefereàsrepercussõesdatransferênciadaCorte
portuguesaparaoBrasilem1808,analiseasafirmativasa
seguir.
I. A colônia começa a se organizar como um Estado
soberanoàmedidaquesetornaocentropolíticodo
Estadoportuguês.
II. A Guiana Francesa (1809Ͳ17) é anexada
temporariamente ao território brasileiro em razão
dos conflitos internacionais em que Portugal estava
envolvido.
III. A Corte portuguesa impõe uma forte política
protecionista que isola a colônia das relações
comerciaiscomaEuropa,redirecionandoocomércio
paraosEUA.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Entre1880e1920,acidadedoRiodeJaneirotornouͲseo
principalpoloindustrialbrasileiro.
No que se refere ao fator que contribuiu para essa
industrialização,assinaleaafirmativacorreta.
(A) Ointervencionismoestatalpromovidopelosgovernos
republicanos criaram as condições para a expansão
industrialnacidade.
(B) AprovínciadoRiodeJaneirofoipioneiranaabolição
daescravidão,oquecontribuiuparaformaçãodeum
mercado de mão de obra livre indispensável para a
indústria.
(C) A transição da economia cafeeira para a algodoeira
naprovínciadoRiodeJaneirocriouascondiçõespara
o fornecimento de matériaͲprima para a indústria
têxtilemexpansão.
(D) Aimigraçãoitalianaforneceuenormecontingentede
mãodeobralivreparaasáreasindustriaisdacidade
doRiodeJaneiro.
(E) AcomercializaçãodocafénoportodoRiodeJaneiro
com a intermediação de poderosas casas comerciais
exportadoras viabilizou a acumulação de capital na
cidade.

Questão63
A região balcânica foi cenário de intensas crises políticas
no século XIX, tendo sido parte integrante da onda
revolucionáriaeuropeiade1820.
Assinale a alternativa que apresenta uma razão correta
paraacrisepolíticanaregiãonosanos1820.
(A) O Império turcoͲotomano conviveu com levantes
operários de caráter socialista nas principais cidades
balcânicas.
(B) O nacionalismo grego promoveu a luta de
emancipaçãonacionalquecontribuiuparafragilizaro
ImpérioturcoͲotomano.
(C) Aexpansãoimperialistafrancesaresultouemguerras
de anexação territorial contra o Império turcoͲ
otomano.
(D) O Império turcoͲotomano promoveu uma política
expansionistaemdefesadoislãedeperseguiçãoaos
judeus.
(E) Os Estados católicos europeus promoveram, com o
apoiodoEstadoPontifício,umacruzadaantiͲislâmica
nosBálcãs.

Questão64
Com relação à política externa das ditaduras militares do
conesulnosanos1970,analiseasafirmativasaseguir.
I. O regime militar chileno apoiou o nãoͲalinhamento
aosEUA,oquealevouabuscaroapoiodaChina.
II. A diplomacia brasileira à época do governo Geisel
pautouͲseporumamaioraproximaçãocomospaíses
africanos, inclusive com o apoio à independência
angolana.
III. A política de alinhamento automático aos Estados
Unidos resultou no apoio militar ao regime militar
argentinoàépocadaguerradasMalvinas.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
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Questão66
Observeatentamenteatabelaaseguir.
Emmaio Prisioneiros
de
deguerra
1939



Civis

Total

%de
estrangeiros

300.000

300.000

1

1940

350.000

800.000

1.150.000

3

1941

1.270.000

1.750.000

3.020.000

8

1942

1.400.000

2.640.000

4.040.000

12

1943

1.620.000

4.640.000

6.260.000

17

1944

1.830.000

5.300.000

7.130.000

20

(Extraído de: Vizentini, Paulo. A 2ª Guerra Mundial (1939Ͳ1945). Porto
Alegre:MercadoAberto,1989.p.106).

Oacentuadoaumentodousodamãodeobraestrangeira
noReichalemãoentre1939e1944seexplicapelofatode
(A) aideologianazistapregaroconvívioentreocidadão
alemãoetrabalhadoresestrangeiros.
(B) a economia expandir durante a guerra, o que atraiu
contingentes de trabalhadores estrangeiros para as
indústriasalemães.
(C) ogovernonazistapromoverumapolíticadeincentivo
àimigraçãoedeproteçãoaotrabalhadorestrangeiro.
(D) a retirada do exército alemão das áreas
reconquistadas pelos Aliados incentivar a migração
detrabalhadoresparaaAlemanha.
(E) os nazistas precisarem liberar os operários alemães
para o exército e substituíͲlos por estrangeiros para
manteroesforçodeguerra.
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Questão67

Questão69

No que se refere às origens do fascismo após a Primeira
GuerraMundial,analiseasafirmativasaseguir.
I. A derrota na Primeira Guerra Mundial e as
imposições do Tratado de Versalhes aos italianos
geraramfrustraçãonacionalearejeiçãoaosestados
democráticosocidentais.
II. A revolução russa inspirou a ação política das forças
paramilitares de direita em favor da ocupação das
fábricasedocontroleoperáriodaprodução.
III. Acrisedamonarquiaparlamentaritalianaalimentou
a descrença da população nas instituições políticas
representativas e o apoio às soluções autoritárias e
salvacionistas.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

ARevoluçãoChinesafoiofatodecisivoparaoingressoda
ÁsianocontextodaGuerraFria.
No que se refere às repercussões políticas da Revolução
Chinesa para as disputas políticoͲmilitares entre Estados
UnidoseURSS,analiseasafirmativasaseguir.
I. China e URSS firmaram uma aliança política que
assegurou a URSS estabilidade em suas fronteiras
orientais, liberando recursos militares para o leste
europeu.
II. AcrisepolíticanaIndochinafoisolucionadagraçasà
intermediação chinesa ao promover as negociações
depazentreEstadosUnidoseURSS.
III. O neutralismo chinês resultou no relaxamento das
disputas entre Estados Unidos e URSS, uma vez que
ambos necessitavam de poderosos aliados para
preservarassuaslideranças.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Questão68
A conjuntura de 1946Ͳ1948 foi decisiva para configurar o
peronismocomoimportantefenômenopolíticoargentino.
No que se refere aos fatores políticos, econômicos e
sociais que contribuíram para forjar o peronismo, analise
asafirmativasaseguir.
I. OfimdaSegundaGuerraMundialcriouascondições
econômicas favoráveis paraque o estadodispusesse
derecursosparainvestimento.
II. Anacionalizaçãodesetoresessenciais,aexemplodas
ferrovias,portosetelefonia,eacriaçãodeempresas
estataisedecapitalmistoevidenciamapresençado
Estadointervencionistanoplanoeconômico.
III. A implantação de políticas de achatamento salarial
dos operários e de funcionários públicos gerou
tensõespolíticasentregovernoesindicatos.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Questão70
Até o início do cultivo da canaͲdeͲaçúcar na América
portuguesa, a atividade econômica restringiuͲse à
exploraçãodopauͲbrasil.
NoqueserefereaumarazãoquecontribuiuparaaCoroa
portuguesa ter optado por esta atividade econômica,
assinaleaalternativacorreta.
(A) A Coroa portuguesa já havia praticado nas ilhas
Atlânticasaatividadeextrativista,oquelhepermitiu
aplicarnacolôniaaexperiênciaadquirida.
(B) Oscomerciantesportuguesestravaramcontatoscom
osnativoslocaisquejáexploravamopauͲbrasilcomo
mercadoria,oquefacilitouamontagemdasfeitorias
nolitoralamericano.
(C) osportuguesesjácontavamcomocontroledotráfico
negreiro, o que lhes assegurava o fornecimento de
enormes contingentes humanos para o trabalho no
extrativismo.
(D) Os espanhóis já dominavam territórios do litoral
atlântico, o que exigia dos portugueses organizar
atividadeseconômicasparaaocupaçãodasterrasea
expulsãodosinvasores.
(E) OpauͲbrasilsetornouimportantemercadoriaparaas
trocas comerciais portuguesas com os mercados
muçulmanosasiáticos.
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INGLÊS

A few months ago two out of three Colombians
 approved of the Santos government – a rockͲstar
 standingbythebruisingpoliticalstandardsoftheAndes.
 The country´s economy was soaring, overtaking
05 Argentina as the fifth largest in Latin America. Foreign
 investorslinedupasprospectorsfoundoil,gasandcoal
 practicallyeverywheretheydug.Crime,onceanational
 scourge, was plunging. The only thing missing was
 peace. And so, late last year, the savvy 62ͲyearͲold
10 economist turned president declared, “the stars are
 aligned”,andsetouttosecureapeacedealthatwould
 end the insurgency by the Revolutionary Armed Forces
 of Colombia (FARC), which has lasted more than half a
 century.
But,after12toughroundsofnegotiationsinHavana,
 even the significantly weakened FARC may be proving
 too difficult for Santos to handle. Certainly, hope of a
 peace deal by November, as had been hopefully
 predicted by the Santos regime, looks increasingly
20 unlikely.

Asnegotiationshavedraggedon,thenationalmood
 hasdraggeddown.Themostrecentpollsshowthattwo
 thirds of the country now disapproves of the peace
15


25






30



effort and 60 percent of those surveyed said that they
don´twanttoseehimreelectednextyear.
Perhaps his harshest critic was Álvaro Úribe, his
predecessor and once mentor, who had waged an allͲ
outwaragainsttheFARCwhileinoffice.Ironically,itwas
Úribe´s unrelenting pursuit of the FARC that paved the
wayforthecurrentpeaceplan.Withdimmingprospects
forpeaceandaloomingelection,theironymaybelost
ontheColombiansͲandonSantoshimself.

(fromaPerilousPeacePlan,byMacMargolis,inNEWSWEEK,August26,
2013)

Questão71

Questão73
Accordingtoparagraph1,
(A) foreign investors found plenty of oil, gas and coal in
Colombia
(B) Colombiaispoorofmineralresources
(C) investorsarereluctanttoputmoneyinColombia
(D) Colombianeconomyisbooming
(E) Colombian economy used to be as strong as
Argentina´s

Questão74
In the passage, the president´s words “the stars are
aligned”(lines10and11)convey
(A) dismay
(B) prejudice
(C) optimism
(D) hesitation
(E) threat

Questão75
Accordingtoparagraphs2and3,
(A) thegovernmentandtherebelshaveeasilyreacheda
peaceagreement
(B) recent polls show that the country is supportive of
the way the government is handling peace
negotiationswiththeFARCrebels
(C) apeacedealwillbeachievedbytheendofNovember
(D) peacenegotiationsbetweenthegovernmentandthe
FARCaremovingonfast
(E) Colombians are frustrated by the long drawn out
peaceprocess

Questão76
Inthepassage,thewordtough(line15)means
(A) long
(B) easy
(C) conciliatory
(D) hard
(E) senseless

Accordingtoparagraph1,
(A) thepoliticalstandardsoftheAndesarehigh
(B) atcurrentPresidentSantosisaspopularasarockstar
(C) President Santos was elected despite his lack of
approvalbyColombians
(D) Colombia has long been one of the most peaceful
countriesinLatinAmerica
(E) crimerateinColombiahasshrunklately

Questão77

Questão72

Questão78

Inthepassage,savvy(line9)means
(A) clever
(B) ingenuous
(C) clairvoyant
(D) ruthless
(E) biassed

Accordingtoparagraph4,weinferthatÁlvaroÚribe
(A) withdrewfromafightagainsttheFARCwhileinoffice
(B) laythefoundationsoftoday´speaceplan
(C) hasalwaysbeensupportiveofhissuccessor
(D) wasoustedfromofficebyPresidentSantos
(E) looksuptoPresidentSantosasaleader
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In the passage, may in the verb phrase may be proving
(line16)conveys
(A) possibility
(B) certainty
(C) threat
(D) prohibition
(E) promise
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Questão79
Choose the one alternative which best completes the
followingpassagewiththeappropriateverbtenseforms:
“It isn´t surprising that Colombians _____ skittish; they
_____ through this before. _____ in the 1980s, five
presidents _____ to broker a peace with the guerrilla
group,whicheventually_____overathirdofthecountry”.
(fromNEWSWEEK,August26,2013)

(A)
(B)
(C)
(D)

were–were–Havingstarted–havefailedͲtook
usedtobe–were–Tostart–havefailed–hastaken
are–havebeen–Starting–failed–took
must be – had been – Starting – would fail – must
havetaken
(E) havebeen–hadtobe–Havingstarted–havebeen
failing–musttake
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Trasleereltexto,contestelascuestionespropuestasde71
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Delaspastillasalaheroína
Loscalmantessonelprimerescalónenlas
drogasparaalgunosadictos.|ELMUNDO

50

El'salto'alaheroína,mássencillo
entrequienesempiezanporlosfármacos
Varias investigaciones han demostrado que es
peligrosoabrirlapuertaalasdrogas.Unavezqueseha
traspasadoeseumbralessencilloseguirescalandoenel
consumo de estupefacientes, buscar nuevas opciones
estimulantes. Pero no siempre es una sustancia
prohibidaquientienelallavedelaadicción.Aveces,tal
y como demuestra un estudio estadounidense, la
iniciaciónllegadelamanodeunfármacomalempleado.
Según los datos de este análisis, realizado por los
Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de
EEUU, el 'salto' hacia la heroína es más sencillo entre
quienesconsumencalmantessinunarazónmédicaque
lo justifique. De hecho, cuatro de cada cinco recientes
heroinómanos habían pasado por estos fármacos antes
deiniciarelconsumodelopiáceo.
El riesgo de acabar en la heroína es hasta 19 veces
mayor entre quienes toman calmantes sin un objetivo
médico,subrayaeltrabajo,que,contodo,remarcaque

"Si se usan de una forma correcta, los calmantes
prescritosparaundeterminadoobjetivopuedenaportar
enormesbeneficiosalospacientes,perosuusosinrazón
médicapuedellevaralaadicción,aseriosdañosfísicose
incluso a la muerte", ha señalado en un comunicado
Peter Delany, responsable del departamento de
estadísticas del SAMHSA que ha publicado el análisis.
"Estetrabajomuestraque,además,incrementaelriesgo
dellegaralaheroína,loqueañadeunanuevadimensión
dedañopotencial",haañadido.
Incrementodecasos

Questão80
Fromthepassageasawholeweinferthat
(A) bypickingafightwiththeFARC,PresidentSantoshas
savedhispoliticalcareer
(B) Colombia´s president lost his popularity after he
soughttoenda50Ͳyearinsurgency
(C) unlike President Santos, Alvaro Úribe managed to
makepeacewiththeFARCwhileinoffice
(D) FARCrebelsremainaspowerfulasever
(E) Santosisprojectedtowinthenextelections

lagranmayoríadeestosusuariosnoseconvirtieronen
adictosaestasustanciaenunperiododecincoaños.

55

60

65

El organismo estadounidense inició la investigación
después de constatar un repunte en el consumo de
heroínaenlosúltimosaños(elnúmerodeadictospasó
de 179.000 en 2007 a 369.000 en 2011). Querían
identificar los factores que están detrás de este
incremento,porloquerepasaronlosdatosrecogidosen
el 'National Survey on Drug Use and Health' (NSDUH),
una fuente de datos estadísticos sobre el consumo de
drogas, alcohol y tabaco que las autoridades
estadounidensesrealizananualmentedesde1971.
Su análisis demostró una fuerte asociación entre el
consumo de calmantes sin objetivo médico y una
subsecuente iniciación en la heroína, aunque el diseño
del trabajo no pudo desentrañar las causas de esta
relación.
Entre las hipótesis que barajan los investigadores
está la posibilidad de que "el uso de determinadas
drogas pueda exponer a los individuos a un repertorio
de factores biológicosy decomportamiento que puede
influir un uso futuro de drogas distintas". Del mismo
modo,tambiénesposiblequeestaspersonaslleguena
la heroína como un modo más sencillo y barato de
obtenerlosmismosresultados.
Porotrolado,elanálisistambiénpusodemanifiesto
que el incremento en el uso de heroína era
especialmente notable entre los individuos de edades
comprendidosentrelos18ylos49añosyentrequienes
teníanunosingresosmenoresde20.000dólaresanuales
(también era significativo el repunte entre quienes
ganabanentre20.000y49.999dólaresalaño).
"Este estudio contribuye con nuevos datos importantes
para mejorar la comprensión del uso de calmantes sin
justificación médica en el inicio del consumo de la
heroínaentrelapoblaciónestadounidense",señalanlos
investigadoreseneltrabajo,enelquetambiénsolicitan
unseguimientocontinuodelproblema.
(ELMUNDO.es | Madrid | Actualizado martes 27/08/2013 05:15 horas –
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/08/26/noticias/137752111
9.html)
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Questão71

Questão76

“Unavezquesehatraspasadoeseumbral”(líneas2y3).
Laopciónquepresentaunsinónimo,enportugués,parael
vocabloendestaque,sinalterarleelsignificado,es
(A) limiar.
(B) limitação.
(C) restrição.
(D) desenlace.
(E) obstáculo.

“incrementaelriesgodellegaralaheroína”(líneas28y29).
La opción que presenta un sinónimo, en español, para el
vocablosubrayadoes
(A) impera.
(B) imputa.
(C) impide.
(D) impulsa.
(E) impugna.

Questão72

Questão77

“Peronosiempreesunasustancia”(línea5).Elvocabloen
destaque corresponde, en portugués, sin alterarle el
significado,a
(A) logo.
(B) porisso.
(C) portanto.
(D) alémdisso.
(E) entretanto.

“después de constatar un repunte en el consumo de
heroína” (líneas 33 y 34). Según el fragmento, se puede
afirmarquehubo
(A) unasubidaenelconsumo.
(B) unaretomadadelconsumo.
(C) unarevaluacióndelosquelaconsumen.
(D) unacriminalizacióndelconsumodeheroína.
(E) unadespenalizacióndelosquelaconsumen.

Questão73

Questão78

“quientienelallavedelaadicción”(línea6).Elvocabloen
destaque corresponde, en portugués, sin alterarle el
significadoa
(A) dicção.
(B) adidância.
(C) compulsão.
(D) aditamento.
(E) dependência.

El fragmento en el que se menciona una restricción del
estudioes
(A) “Aveces(...),lainiciaciónllega”(líneas6Ͳ8)
(B) “Queríanidentificarlosfactores”(líneas35y36)
(C) “Siseusandeunaformacorrecta”(línea21)
(D) “remarcaquelagranmayoría(...)noseconvirtieron”
(líneas18y19)
(E) “aunqueeldiseñodeltrabajonopudodesentrañarlas
causas”(líneas44y45)

Questão74
La opción que no presenta un fragmento que hace
referenciaalafuentededosdatosinformadoseneltexto
es
(A) “Segúnlosdatosdeesteanálisis”(línea9)
(B) “Estetrabajomuestraque,además...”(línea28)
(C) “Variasinvestigacioneshandemostrado”(línea1)
(D) “A veces, tal y como demuestra un estudio
estadounidense”(líneas6y7)
(E) “por lo que repasaron los datos recogidos en
el ‘National Survey on Drug Use ande Health’”
(líneas37y38)

Questão75
“(...)sinunarazónmédicaquelojustifique”(líneas12y13).
La opción que presenta el fragmento retomado por el
términoendestaquees
(A) “consumencalmantes”(línea12)
(B) “Elriesgodeacabarenlaheroína”(línea16)
(C) “buscarnuevasopcionesestimulantes”(líneas4y5)
(D) “nosiempreesunasustanciaprohibida”(líneas5y6)
(E) “llega de la mano de un fármaco mal empleado”
(línea8)
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Questão79
“Entre las hipótesis que barajan los investigadores”
(línea 47). El término en destaque puede sustituirse, en
portugués,sinalterarleelsignificado,por
(A) esquivam.
(B) assustam.
(C) descartam.
(D) confundem.
(E) mencionam.

Questão80
El fragmento que presenta la contribución de su estudio
informadaporlosinvestigadoresresponsableses
(A) “incrementa el riesgo de llegar a la heroína” (líneas
28y29)
(B) “Querían identificar los factores que están detrás de
esteincremento”(líneas35Ͳ37)
(C) “El riesgo de acabar en la heroína es hasta 19 veces
mayorentrequienestomancalmantes”(líneas16y17)
(D) “mejorar la comprensión del uso de calmantes sin
justificación médica en el inicio del consumo de la
heroína”(líneas63Ͳ65)
(E) “Su análisis demostró una fuerte asociación entre el
consumo de calmantes sin objetivo médico y una
subsecuenteiniciaciónenlaheroína”(líneas42Ͳ44)

