Redação
TEMA 02:
TEMA 01:

Em tempos de avanços tecnológicos cada
vez mais rápidos e sofisticados, as relações
interpessoais, até com os mais próximos, acabam
sendo prejudicadas, ou transformadas. O que
você acha disso? Escreva um texto dissertativo
de, aproximadamente, 25 linhas, no qual se
posicione criticamente sobre esta realidade.

Os
megaeventos
esportivos
que
acontecerão no Brasil, como a Copa do Mundo e
as Olimpíadas já se aproximam e, com eles, os
gastos e investimentos se multiplicam. Com isso,
outros setores da sociedade acabam tendo seu
orçamento ainda mais apertado, as dívidas se
acumulam e a economia vira preocupação
nacional. Posicione-se criticamente em relação a
este fato, escrevendo um texto dissertativo de,
aproximadamente, 25 linhas.

Língua Portuguesa
Texto para as questões 01 a 03:
E tudo mudou...
O rouge virou blush
O pó-de-arroz virou pó-compacto
O brilho virou gloss
O rímel virou máscara incolor
A Lycra virou stretch
Anabela virou plataforma
O corpete virou porta-seios
Que virou sutiã
Que virou lib
Que virou silicone
A peruca virou aplique, interlace, megahair,
alongamento
A escova virou chapinha
"Problemas de moça" viraram TPM
Confete virou MM
A crise de nervos virou estresse
A chita virou viscose.
A purpurina virou gliter
A brilhantina virou mousse
Os halteres viraram bomba
A ergométrica virou spinning
A tanga virou fio dental
E o fio dental virou antisséptico bucal
Ninguém mais vê...
Ping-Pong virou Babaloo
O a-la-carte virou self-service
A tristeza, depressão
O espaguete virou Miojo pronto
A paquera virou pegação
A gafieira virou dança de salão
O que era praça virou shopping
A areia virou ringue
A caneta virou teclado
O long-play virou CD
A fita de vídeo é DVD
O CD já é MP3
É um filho onde éramos seis
O álbum de fotos agora é mostrado por e-mail
O namoro agora é virtual
A cantada virou torpedo
E do "não" não se tem medo
O break virou street
O samba, pagode

O carnaval de rua virou Sapucaí
O folclore brasileiro, halloween
O piano agora é teclado, também
O forró de sanfona ficou eletrônico
Fortificante não é mais Biotônico
Bicicleta virou Bis
Polícia e ladrão virou counter strike
Folhetins são novelas de TV
Fauna e flora a desaparecer
Lobato virou Paulo Coelho
Caetano virou um chato
Chico sumiu da FM e TV
Baby se converteu
RPM desapareceu
Elis ressuscitou em Maria Rita?
Gal virou fênix
Raul e Renato,
Cássia e Cazuza,
Lennon e Elvis,
Todos anjos
Agora só tocam lira...
A AIDS virou gripe
A bala antes encontrada agora é perdida
A violência está coisa maldita!
A maconha é calmante
O professor é agora o facilitador
As lições já não importam mais
A guerra superou a paz
E a sociedade ficou incapaz...
... De tudo.
Inclusive de notar essas diferenças.
(VERÍSSIMO, Luis Fernando. Disponível em:
http://pensador.uol.com.br/cronicas_de_luis_fernando_verissimo/. Acesso
em: 17/04/14.)

Questão 01. De forma poética, porém bemhumorada, o autor critica em seu texto:
a)

A efemeridade das coisas, que mudam o
tempo todo e tão rapidamente que nem nos
damos conta dessas mudanças.
b) Os hábitos da atualidade, e rende-se ao
saudosismo.
c) A substituição do nosso vocabulário e da
cultura brasileira por expressões estrangeiras,
principalmente as provenientes da língua
inglesa e da cultura americana.
d) A incapacidade humana de perceber e
acompanhar as diferenças, pois não
representam mais novidade.
e) Todas as alternativas anteriores são
verdadeiras.

Questão 02. Em: “A bala antes encontrada agora
é perdida”, o autor se utiliza de uma figura de
linguagem, que é a:

Questão 05. Em Abaporu e em outras obras,
Tarsila do Amaral retratou o Brasil. Uma de suas
características mais marcantes era:

a)
b)
c)
d)
e)

a) O uso de cores vibrantes para traduzir as
sombras do país.
b) O destaque para os pontos turísticos do país,
revelando seus atrativos.
c) A fidelidade aos contornos e formas,
impressionando pelo realismo.
d) A erudição de suas obras, contrastando com a
rusticidade do país.
e) Jamais representar imagens, apenas os tipos
humanos brasileiros.

Elipse
Silepse
Hipérbole
Antítese
Metáfora

Questão 03. Ao afirmar que “As lições já não
importam mais”, Veríssimo lamenta:
a) A perda dos valores morais e humanos.
b) A pouca importância dedicada às tarefas de
casa, enviadas pela escola.
c) O descaso para com a educação nacional.
d) O desrespeito aos professores.
e) O pouco tempo disponível para o diálogo
familiar.
Imagem para as questões 04 a 06:

Questão 06. Outros dois nomes célebres da
mesma época de Tarsila do Amaral foram:
a)
b)
c)
d)
e)

Graciliano Ramos e Machado de Assis
Carlos Drummond de Andrade e Rubem Alves
Castro Alves e Pe. Antônio Vieira
Cecília Meireles e Fernando Pessoa
Anita Malfatti e Mario de Andrade
Texto para as questões 07 e 08:
COMUNICADO
Na próxima semana acontecerão normalmente
as aulas das modalidades esportivas oferecidas
pela escola. Os pais ou responsáveis deverão
levar e buscar as crianças nos horários
previamente combinados, evitando atrasos.

Questão 07. No comunicado há um termo em
destaque: as crianças. Substituindo este termo
pelo pronome correspondente, obtém-se a
seguinte forma correta:

Questão 04. Abaporu é um quadro em pincel
sobre tela da pintora brasileira Tarsila do Amaral.
Hoje, é a tela brasileira mais valorizada no
mundo, tendo alcançado o valor de US$ 1,5
milhão, pago pelo colecionador argentino
Eduardo Costantini, em 1995. Tendo sido pintada
em 1928, essa obra inclui e destaca sua criadora
no movimento:
a)
b)
c)
d)
e)

Romântico
Modernista
Barroco
Pós-Modernista
Árcade

a)
b)
c)
d)
e)

levar e buscar elas
levar-lhes e buscar-lhes
levá-las e buscá-las
levar-lhes e busca-las
leva-las e buscar elas

Questão 08. Em: “Na próxima semana
acontecerão normalmente as aulas das
modalidades esportivas oferecidas pela escola.”, o
termo que funciona como SUJEITO é:
a) Na próxima semana
b) As aulas das modalidades
oferecidas pela escola
c) As aulas
d) Modalidades esportivas
e) Escola

esportivas

Lingua Inglesa
The following text refers to questions 09 and 10.
Women with unusual careers!
Barb Johnson's favorite thing about carpentry
is starting out with nothing but a sheet of paper in
the morning and transforming that drawing into
something useful and beautiful. “And at the end
of the day, it is always perfectly clear what I have
accomplished with my time,” she says.
Johnson claims 30 years in the business and
owned Novio Wooden Furniture until Hurricane
Katrina destroyed it in 2005.
Home shows on television have made carpentry a
more practical career for women because they see
others doing it, Johnson says. When Johnson first
started out, she was the only female carpenter in
her city. “Now it's not uncommon to see a woman
carpenter,” she says. “I mean, it's not a rare
occurrence.”
These days, Johnson's focus is on writing, but
she says it parallels carpentry in many ways. “I
essentially write the way I build,” she says. “I
construct some sort of framework and get to
know the piece as I go along.” She also recently
taught
a
carpentry class
for
female
undergraduates at Tulane University in New
Orleans.
Adapted from: <http://www.sheknows.com/living/articles/811378/6women-with-unusual-careers>Accessed on: Aug.26th2013.

Questão 09. What does text say about Barb
Johnson? Select the CORRECT option.
a) She owns a furniture factory.
b) She is no longer the only woman carpenter in
her city.
c) She learned carpentry by seeing others doing
it.
d) Teaching is her main motivation nowadays.
e) She can’t see similarities between writing and
carpentry.
Questão 10. According to the first paragraph of
text, when Barb Johnson says “And at the end of
the day, it is always perfectly clear what I have
accomplished with my time,” she is expressing:
a)
b)
c)
d)
e)

satisfaction for having done a good job.
pleasure for the unproductive use of her time.
curiosity for what happens in her profession.
confidence in the people who work with her.
concern about working and making money.

The following text refers to question 11.
People visit other countries for many reasons.
Some travel on business; others travel to visit
interesting places that are only found in other
countries, such as the Taj Mahal, in India.
Wherever you go, and for whatever reason, it is
important to be safe. A tourist can attract a lot of
attention from local people. While the majority of
people you will meet when traveling are sure to
be friendly and welcoming, there are dangers –
theft being the most common. Do not expect
everyone you meet to be friendly and helpful. It is
important to prepare for your trip in advance, and
to take precautions while you are traveling.
As you prepare for your trip, make sure you
have the right paperwork. You don’t want to get
to your estination only to find you have the
wrong visa, or worse, that your passport is about
to expire. Also, make sure you travel with proper
medical insurance, so that if you are sick or
injured during your travels, you will be able to
get treatment. If you want to drive while you are
abroad, make sure you have an international
driver’s license. Buy a guidebook and read about
the local customs of the country you are going to.
Also, try to learn a few basic words and phrases.
Questão 11. According to the text:
a) You should carry a medical insurance with
you so that you can rent a car while you are
overseas.
b) People mainly travel to other countries for
business.
c) It is a good idea to buy a guidebook before you
travel, and learn some local words.
d) When you are in another country, don’t use
official taxis and buses at the airport.
e) It isn’t important to be prepared, as well as
cautious, when you travel abroad.
The following text refers to questions 12, 13 and
14.
The alternative set
A combination of reduced faith in
conventional treatments and the growth in
availability of alternative remedies has led to the
rise in people turning to alternative medicine.
However, very few abandon conventional
medicines but use the two in combination —
leading to the use of the term complementary
medicine. In many cases, the disillusion in
established modern western medicine has been

due to its impotence in the face of diseases such
as AIDS and cancer. People with such conditions
turn to alternatives partly out of desperation, but
also because of the strength of anecdotal evidence
that the therapies are effective. Dr. Jonathan
Monckton, director of the UK Research Council
for Complementary Medicine, says the increased
use represents a sea change in attitudes towards
medical establishment. “What it is not is a
rejection of conventional medicine,” he told BBC
News Online. “Actually, it’s more inspired by the
fact that the limitations of conventional medicine
are becoming more apparent. Years ago
conventional medicine was seen to be infallible,
but the new age of communication has shown that
certain chronic conditions may best be served by
the more palliative effects of complementary
therapies.” Studies have shown that about 80% of
those who use alternative therapies stick to their
conventional treatments and are happy with them,
he said.
THE ALTERNATIVE set. Disponível em:
<http://news.bbc.uk/2/hi/health/426005.stm >. Acesso em: 20 out. 2009.

Questão 12. The conjunction phrase “but also” in
the text, expresses:
a)
b)
c)
d)
e)

addition.
contrast.
choice.
result.
concession.

Question 13. According to Dr. Jonathan
Monckton, alternative medicine is more
commonly used to treat illnesses that
a)
b)
c)
d)
e)

last for a long time.
are not very serious.
can be easily cured.
don’t require complex procedures.
cause strong and sharp pain.

Question 14: The number of people who are
quite content with both conventional and
alternative medicine is of
a)
b)
c)
d)
e)

almost sixty percent.
nearly eighty percent.
over ninety percent.
under sixty percent.
approximately fifty percent.

Língua Espanhola
Whatsappitis
Una mujer española de 34 años de edad,
médica de urgencias, sintió por la mañana un
súbito dolor en las muñecas. Realizó una guardia
en el hospital donde trabaja y al llegar a su casa y
ver mensajes en su celular, empezó a contestarlos
uno por uno. Luego de pasar seis horas enviando
mensajes por WhatsApp, comenzó a tener
también dolor en el dedo pulgar.
La mujer no tenía antecedentes de trauma ni
había participado en ninguna actividad física
excesiva en los días anteriores. No lo sabía, pero
era el primer caso de "whatsappitis".
El neologismo no es un invento cualquiera:
es el nombre que le designa un artículo de la
prestigiosa revista The Lancet a la tendinitis
provocada por usar demasiado el servicio de
mensajería instantánea WhatsApp.
"Sujetó el teléfono móvil, que pesaba 130
gramos, por lo menos durante seis horas", señala
la doctora Inés Fernández Guerrero, del Hospital
Universitario de Granada. "Durante este tiempo,
ella hizo movimientos continuos con ambos
pulgares para enviar mensajes".
"El diagnóstico para el dolor bilateral en la
muñeca fue de whatsappitis". El tratamiento
consistió en medicamentos antiinflamatorios y la
completa abstinencia de utilizar el teléfono para
enviar mensajes.
Sin embargo, "la paciente no se abstuvo por
completo de usar su teléfono, ya que intercambió
nuevos mensajes una semana después", agrega.
En 1990, la revista médica The New England
Journal of Medicine diagnosticaba por primera
vez un caso de nintendinitis en el que una mujer
de 35 años había pasado cinco horas seguidas
usando videojuegos en una consola de Nintendo.
Desde entonces se han reportado varias lesiones
relacionadas con las nuevas tecnologías.
Inicialmente reportados en niños, estos casos
se ven ahora en los adultos, apunta el artículo de
The Lancet. La tenosinovitis causada por
mensajes de texto con teléfonos móviles podría
ser una enfermedad emergente. Los médicos
deben ser conscientes de estos nuevos trastornos",
advierte la doctora Fernández Guerrero.
BBC
Mundo.
Disponible
en:
<http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2014/03/140326_whatsapp_whatsappitis_tendinitis
_rg.shtml>. 26 marzo 2014. Adaptado.

Questão 09. El neologismo whatsappitis, citado
en el texto, está relacionado con dolores en:
a) la cabeza.
b) el cuello.
c) las muñecas.
d) los ojos.
e) la espalda.

História
Indicadores Sociais dos Países da América Latina
Ano 2012
IDH
Índice de
Desenv.
Humano

Ranking
Mundial
IDH

Expectativa
de Vida
(anos) *

Taxa de
Alfabetização *

Brasil

0,730

85

73,5

90,4

Chile

0,819

40

78,6

96,5

Argentina

0,811

45

75,3

97,6

Uruguai

0,792

51

76,4

97,9

Cuba

0,780

59

78,3

99,8

México

0,775

61

76,2

92,8

Venezuel
a

0,748

71

73,7

93,0

Peru

0,741

77

71,4

89,6

Colômbia

0,719

87

72,9

92,7

Questão 11. Las lesiones relacionadas a las
nuevas tecnologías:

Equador

0,724

89

75,0

91,0

Bolívia

0,675

108

65,6

90,7

a)
b)
c)
d)
e)

Paraguai

0,669

111

71,8

94,6

Questão 10. Se menciona en el texto que la
whatsappitis diagnosticada fue causada por:
a) pasar mucho tiempo escribiendo mensajes de
texto sosteniendo el celular.
b) cansancio físico provocado por trabajo
nocturno.
c) uso de consolas muy pesadas para videojuegos
en el televisor.
d) permanecer horas hablando por teléfono.
e) levantar peso de forma repetitiva con los
puños sin períodos de descanso adecuados.

se dan exclusivamente en niños.
no se manifiestan en quien usa videojuegos.
están afectando también a adultos.
surgieron en los últimos cinco años.
van a disminuir con el avance tecnológico.

Questão 12. Las preposiciones “a” en la
expresión “a su casa” (l.4) y “en” en la expresión
“en su celular” (l.5) dan idea de:
a)
b)
c)
d)
e)

tiempo.
modo.
cantidad.
compañía.
lugar.

Questão 13: Son sustantivos del mismo género:
a)
b)
c)
d)
e)

“mujer” (l.1) y “hospital” (l.4).
“celular” (l.5) y “horas” (l.6).
“actividad” (l.10) y “días” (l.11).
“dolor” (l.24) y “mensajes” (l.31).
“teléfono” (l.27) y “enfermedad” (l.43).

Questão 14: El plural de “hospital” (l.4) y el
plural de “celular” (l.5) son, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

hospitais y celularis
hospitales y celulares
hospitales y celulars
hospitas y celulars
hospital y celular

Países

Fonte: Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento
* Dados referentes ao ano de 2011

Questão 15. A análise da tabela acima permite
concluir que:
a) O Brasil apresenta um dos menores índices de
alfabetização da América Latina.
b) O IDH do Brasil é o maior da América Latina.
c) A expectativa de vida do brasileiro é
considerada alta quando comparada com a
média dos países da América Latina.
d) Países como Argentina e Paraguai apresentam
IDH semelhantes ao do Brasil
e) O brasileiro possui a melhor expectativa de
vida na América Latina
Questão 16. O golpe militar no Brasil de 1964
completou 50 anos, e não temos o que
comemorar, afinal de contas essa deve ser
considerada uma das fases mais triste da nossa
história. Ao longo de 21 anos de ditadura, o país
foi assolado pelo desrespeito dos direitos
constitucionais, censura, perseguição política e
repressão.
Sobre os 21 anos de regime militar no Brasil,
analise as proposições abaixo, em seguida,
assinale a alternativa correta:

I. A ditadura militar marcou negativamente a
história da nação, devido a opressão e
violência praticada pelo Estado brasileiro
contra os opositores do regime.
II. A economia brasileira apresentou bons
indicadores, superando a taxa de 10% ao ano,
no chamado Milagre Econômico.
III. Durante a ditadura militar o IDH brasileiro foi
equivalente aos países desenvolvidos, sendo,
portanto
conseqüência da estabilidade
econômica do país.
IV. O desempenho positivo da economia
brasileira, durante o Milagre Econômico, se
dava com base no arrocho salarial, juros altos
e concentração de rendas.
Das proposições acima, estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta.
As proposições I, II e IV estão corretas.
As proposições I e II estão corretas.
As proposições II, III e IV estão corretas.
As proposições III e IV estão corretas.

Música I:
“Hoje você é quem manda falou, ta falado não
tem discussão. A minha gente hoje anda falando
de lado e olhando pro chão, viu (...)”
(Apesar de você – Chico Buarque )

Música II
(...) Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil.
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!
Ninguém segura a juventude do Brasil (...)

Questão 18. . Na história das copas do mundo, o
Brasil se destaca por ter conquistado cinco
campeonatos, foi o país que mais vezes venceu a
competição, considerada a mais importante entre
todas as modalidades esportivas.
Analise as conquistas da seleção brasileira e
respectivos cenários social, econômico e político
do país.
I. Em 1958, quando o Brasil venceu o primeiro
campeonato mundial, coincidia com a
ascensão de Getúlio Vargas ao poder, que
implantou o Estado Novo, caracterizado pela
democracia e incentivo ao desenvolvimento
agrícola do país.
II. A chegada da seleção vitoriosa em 1962
passou despercebida pela sociedade, pois os
Brasileiros eram surpreendidos pela renúncia
de Jânio Quadros e a tentativa bem sucedida
de golpe militar.
III. O tri-campeonato mundial na copa do mundo
de 1970 foi utilizado pelos militares para
desviar a atenção da sociedade das
atrocidades praticadas pelo regime.
IV. O povo brasileiro que saiu as ruas para
comemorar a vitória na copa do mundo de
1994, também iria comemorar naquele ano a
implantação do plano real e o fim da inflação
galopante.
V. A vitória do Brasil em 2002 não impediu a
eclosão do movimento dos caras pintadas,
que levou ao impeachement do então
presidente Fernando Collor de Melo.

(Eu Te Amo, Meu Brasil – Dom e Ravel)

Questão 17. As composições de Chico Buarque e
Dom e Ravel, expressam o papel desempenhado
pela música brasileira no contexto da ditadura
militar. Sobre as quais, pode- se afirmar:
a) Foram compostas durante a ditadura militar no
Brasil e expressavam posicionamentos
antagônicos em relação ao regime.
b) Ambas as composições eram críticas do
regime e foram produzidas em defesa à forma
republicana de governo.
c) Apenas a II criticava o regime militar, mas
reconhecia sua importância.
d) A primeira música foi composta durante a
copa do mundo de 1970, como forma de
enaltecer o regime.
e) Ambas as composições inalteciam o regime e
a atuação dos militares.

Das proposições acima, estão corretas apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
I, II e IV
II, IV e V
III e IV
III, IV e V

Questão 19. Que obra de arte é o homem! Que
nobre na razão, que infinito nas faculdades, na
expressão e nos movimentos, que determinado e
admirável nas ações; que parecido a um anjo de
inteligência, que semelhante a um deus!
(SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Abril Cultural, 1976. p.
87.)

Shakespeare, em sua obra, Hamlet, representa as
aspirações de um período caracterizado pela
transição do feudalismo para o capitalismo, o
qual demonstra:

a)
b)
c)
d)
e)

Uma visão teocêntrica do mundo.
Uma visão antropocêntrica do mundo.
Valorização da cultura medieval.
Retorno da cultura Greco-romana e feudal.
Forte influência do pensamento liberal
burguês.

Questão 20. “Santa Guilhotina, protetora dos
patriotas, rogai por nós;
Santa Guilhotina, terror dos aristocratas, protegeinos;
Máquina adorável, tende piedade de nós;
Máquina adorável, tende piedade de nós;
Santa Guilhotina, livrai-nos de nossos inimigos.”
(In ARASSE, Daniel. A Guilhotina e o Imaginário do Terror. SP: Atica,
1989. p 106-107)

O texto acima refere-se ao contexto de
convulsões sociais que marcaram a Revolução
Francesa e particularmente ao período conhecido
como:
a)
b)
c)
d)
e)

A fase da convenção
Era napoleônica
Fase da assembléia constituinte
Golpe do 18 do Brumário
A fase do terror jacobino

Geografia
Questão 21. A urbanização no Brasil ocorreu de
modo acelerado nas últimas décadas do século
XX, comprimindo no tempo um fenômeno que
em outros países aconteceu lentamente.
Considere as seguintes afirmações que tratam do
processo de urbanização brasileira e assinale a
alternativa correta:
a) As indústrias tiveram papel de pouca
importância no crescimento das metrópoles,
sobretudo aquelas localizadas no Nordeste.
b) As metrópoles brasileiras tornaram-se lugar da
crise urbana, revelada pela precariedade dos
sistemas de transporte e falta de moradia, entre
outros problemas que afligem a população de
baixa renda.
c) No Nordeste, apesar da pobreza rural, a
urbanização com industrialização promoveu
um significativo aumento do nível de renda
dos trabalhadores.
d) A extensão contínua dos pequenos centros
urbanos é definida por cidades que balizam
regiões de agricultura moderna.
e) A urbanização do território brasileiro
provocou desenvolvimento social em todas as
regiões.
Questão 22. Sobre o processo de industrialização
brasileiro, são feitas as seguintes afirmações:
I-

A partir de 1910, começa um importante
projeto de criação de infraestrutura para o
desenvolvimento do parque industrial.
II- A partir da Segunda Guerra Mundial,
acentua-se o processo de estatização das
indústrias na região Sudeste.
III- A parir de 1923, amplia-se o parque
industrial para atender a demanda da
modernização da agricultura.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I
Apenas II
Apenas II
Apenas I e II
Apenas II e III

Questão 23. Sobre as reservas de petróleo da
camada pré-sal, assinale a alternativa incorreta.
a) Apesar de ser na Bacia de Santos que estão
sendo depositadas as expectativas de maior

b)

c)

d)

e)

volume de reservas na camada do pré-sal, é no
litoral capixaba, na Bacia de Campos, que os
primeiros óleos estão sendo retirados desta
formação geológica.
A pretensão do governo brasileiro é que o
modelo de exploração da camada pré-sal
transforme o Brasil em um grande exportador
de derivados, que valem mais que exportar o
petróleo cru.
A Petrobras realizou, também, uma avaliação
regional do potencial petrolífero do pré-sal que
se estende nas bacias do sul e sudeste
brasileiros.
A grande vantagem do Brasil na exploração de
petróleo da camada pré-sal é que a Petrobras é
100% estatal e única dona do petróleo
existente na referida reserva.
A Petrobras e sócias identificaram indícios de
petróleo em diferentes pontos na camada présal, que se estende por 800 km desde o litoral
do Espírito Santo ao de Santa Cataria.

Questão 24. Nos últimos cinquenta anos, as
cidades brasileiras passaram de 12 milhões para
130 milhões de pessoas, constituindo-se em um
dos mais maciços processos de deslocamento
populacional da história.
(Raquel Rolnik; Kazuo Nakano. Cidades e políticas urbanas no Brasil:
velhas questões. In Henrique Rattner (org.). Brasil no limiar do século
XXI. São Paulo : Edusp, 2000)

O processo descrito no texto:
a) Foi responsável pela mudança do padrão
tecnológico na agricultura
b) Foi rápido, mas não provocou mudanças na
organização do espaço urbano
c) Deu origem aos cinturões de pobreza nas
periferias urbanas
d) Ocorreu apenas em áreas restritas do Sudeste
brasileiro
e) Passou a ser revertido, nesta primeira década
do século XXI
Questão 25. De acordo com a reportagem sobre
resultados recentes de estudos populacionais,
(...) a população mundial deverá ser de 9,3
bilhões de pessoas em 2050. Ou seja, será 50%
maior que os 6,1 bilhões de meados do ano 2000.
(...) Essas são as principais conclusões do
relatório Perspectivas da População Mundial, da
ONU. (...) Apenas seis países respondem por
quase metade desse aumento: Índia(21%),
China(12%), Paquistão (5%), Nigéria (4%),
Bangladesh (4%) e Indonésia (3%).

Os Estados Unidos serão uma exceção no grupo
dos países desenvolvidos. O pais se tornará o
único desenvolvido entre os 20 mais populosos
do mundo.
O Estado de São Paulo, março de 2013.

Considerando as causas determinantes de
crescimento populacional, pode-se afirmar que:
a) Na Europa, altas taxas de crescimento
vegetativo explicam o seu crescimento
populacional em 2000.
b) Nos países citados, baixas taxas de
mortalidade infantil e aumento da expectativa
de vida são as responsáveis pela tendência de
crescimento populacional.
c) Nos Estados Unidos, a atração migratória
representa um importante fator que poderá
colocá-lo entre os países mais populosos do
mundo.
d) Nos países citados, altos índices de
desenvolvimento humano explicam as suas
altas taxas de natalidade.
e) Nos países asiáticos e africanos, as condições
de vida favorecem a reprodução humana.
Questão 26. A destruição das florestas tropicais,
em várias partes do mundo, é o preço pago,
atualmente, para que algumas atividades
econômicas se desenvolvam. O desmatamento,
em particular, proporciona várias consequências
sobre os ecossistemas, dentre as quais se pode
citar:
a) O assoreamento dos rios, devido à maior
quantidade de material transportado pelas
águas correntes.
b) Diminuição da lixiviação, com a consequente
perda de nutrientes minerais e a ampliação da
fonte geradora da matéria orgânica.
c) A alteração do regime de chuvas locais, devido
ao aumento do processo de evapotranspiração.
d) A aceleração da erosão sobre as formas de
relevo e a consequente umidificação do clima.
e) O aumento do número de espécies vegetal e
animal, em função da destruição da biomassa.

Matemática
Questão 27. Se 4 trabalhadores da construção
civil realizam um serviço em 5 horas, então 6,
trabalhadores com a mesma capacidade de
trabalho dos primeiros, fariam o serviço em:
a) 3 horas e 20 minutos
b) 3 horas
c) 3 horas e 06 minutos
d) 4 horas e 06 minutos
e) 3 horas e 16 minutos
Questão 28. O parque esportivo da FAMAM terá
uma piscina olímpica cujas dimensões serão:
50,0 m de comprimento, 10,0 m de largura e 1,5
m de profundidade. Portanto, quantos litros de
água serão necessários para encher a piscina.
a) 500 l
b) 750 l
c) 5000 l
d) 500.000 l
e) 750.000 l
Questão 29. Certo tipo de bactéria se reproduz,
dividindo-se em duas, de meia em meia hora. Se
isto se sucede simultaneamente a quatro bactérias,
em 4 horas haverá x bactérias.
O valor de x é igual a:
a) 512
b) 1024
c) 128
d) 16
e) 64
Questão 30. A função f(x) = x2 – 2x + k é uma
parábola e que o menor valor de f(x) é igual a 2k.
Nestas condições o valor de k é igual a:
a) -4
b) -3
c) -2
d) -1
e) 0
Questão 31. A equação x3 + ax2 – 4x + b = 0 tem
2 como raiz dupla. Assim, a terceira raiz é igual:
a) -2
b) -1
c) 0
d) 1
e) 2

Questão 32. Na figura a seguir o hexágono
regular está inscrito em um círculo de raio igual a
2 cm. A área da região sombreada, em cm2, é
igual a:
a) 2(2π - 3√3)
b) 4(4π - 5√3)
c) 2π – √3
d) π - √3
e) 4 π

Física
Questão 33. O diagrama representa o estudo
realizado no campo da FAMAM do movimento
de um móvel numa trajetória retilínea que varia
as suas posições com o tempo no SI.

Conclui-se que a única afirmativa falsa é:
a) A equação horária das posições desse móvel é
S = -6 + 5t – t2.
b) A equação horária da velocidade é V = 5 – 2t.
c) Nos instantes 2,0 s e 3,0 s o móvel passa pela
origem e no instante 2,5 s muda de sentido.
d) No intervalo de tempo 0 < t < 2,5 s, o
movimento é retardado progressivo.
e) No intervalo de tempo t > 2,5 s, o movimento
é acelerado progressivo e sua velocidade é
igual 10 m/s.
Questão 34. Um satélite artificial executa, em
torno da Terra, uma órbita circular de raio
RS = 4R, em que R é o raio do planeta Terra. Se
a aceleração da gravidade na superfície terrestre
vale 10 m/s2.
Considerando, R = 6,4 x 106 m, o módulo da
aceleração centrípeta do satélite é igual a:
a) 0, 625 m/s2
b) 1,6 m/s2
c) 0,0625 m/s2
d) 0, 16 m/s2
e) 6,25 m/s2
Questão 35. Na realização de teste de
conservação de energia no laboratório de Física
da FAMAM um corpo de massa 3,0 kg é
empurrado contra uma mola de constante elástica
500 N/m, comprimindo-a 60 cm. Dado g = 10
m/s2 e desprezando todas as formas de atrito.

Após a liberação a mola o projeta ao longo de
uma superfície horizontal e polida que termina
numa rampa inclinada conforme indicou a figura.
Pode-se afirmar que:
I - A energia potencial elástica armazenada na
mola quando comprimida totalmente é de 90
J.
II - No final da rampa inclinada à energia
mecânica é menor que no momento que o
corpo foi projetado pela mola.
III - A altura máxima atingida pelo corpo no
final da rampa posição HMAX é de 3,0 m.
IV- A energia cinética que o corpo possui
quando está a 2,0 m de altura na rampa
inclinada é 30 J.
V - A energia potencial gravitacional do corpo
quando está a 2,0 m de altura na rampa
inclinada é 50 J.
VI - A velocidade do corpo quando está a 2,8 m
de altura posição H1, na rampa inclinada é
de 2,0 m/s.
São verdadeiras:
a) Apenas I, II, V e VI
b) Apenas II, III, IV e V
c) Apenas I, III, V e VI
d) Apenas I, III, IV e VI
e) Apenas II, IV, V e VI
Questão 36. A variação aparente da frequência
de uma onda sonora, quando ocorre um
movimento relativo entre o emissor e o receptor
da onda é chamado de efeito Dopller. Logo se
uma onda emite um som de frequência 555 Hz
que se propaga no ar com velocidade de 340 m/s,
pode-se afirmar quanto à frequência aparente,
percebida por um observador quando:
I - O observador se aproxima da fonte parada
com velocidade de 30 m/s é de 603, 9 Hz.
II - A fonte se afasta do observador parado com
velocidade de 85 m/s é de 444 Hz.
III - A fonte se afasta do observador parado com
velocidade de 85 m/s é de 838,66 Hz.
IV - A fonte e o observador se afastam com
velocidades iguais a 30 m/s em relação à terra
é de 465 Hz.
V - A fonte e o observador se aproximam com
velocidades iguais a 40 m/s em relação à terra
é de 703 Hz.

VI - A fonte e o observador se aproximam com
velocidades iguais a 40 m/s em relação à terra
é de 555 Hz.

Questão 38. Uma resistência de imersão 60  é
ligada em uma tomada de 120 V e colocada num
vasilhame contendo 2,0 litros de água a 20°C
conforme, a figura abaixo.

Conclui-se que a única sequência que apresenta
todas afirmativas corretas é:
a) I, II, III e IV
b) II, III, IV e VI
c) I, II, IV, e VI
d) III, IV, V e VI
e) I, II, IV e V
Questão 37. As esferas metálicas idênticas A e B
estão carregadas com cargas QA = +12 μC e
QB = -8,0 μC, separadas por uma distância de
30 cm no vácuo (K0 = 9 x 109 N. m2.C-2).

A esfera A está suspensa por um fio isolante,
formando um pêndulo e a esfera B, presa em um
suporte também isolante. A esfera A oscila até
entra em contato com a esfera B, após adquirem
cargas elétricas Q’A e Q’B se separam novamente
pela mesma distância inicial conforme a figura
abaixo.
Pode-se afirmar que:
I - Após o contato as esferas adquirem carcás
elétricas Q’A= Q’B = +4,0 μC.
II - A intensidade da força de interação atrativa
entre as cargas antes do contado é F= 9,6 N.
III - A intensidade da força de interação entre as
cargas após o contato é maior que antes do
contato.
IV - Após o contato a força de interação é de
natureza repulsiva é seu modulo é de F=1,6 N
V - Após o contato as esferas adquirem carcás
elétricas Q’A= Q’B = +2,0 μC.
VI - Após o contato a força de interação é de
natureza repulsiva e seu modulo é de F= 0,4 N.
Logo as afirmativas corretas são:
a) Apenas I, II e IV
b) Apenas II, III e VI
c) Apenas II, V e VI
d) apenas III, IV e V
e) Apenas I, IV e V

O tempo necessário em minutos para aquecer
esta massa de água ate 80 °C, sabendo que o
calor específico da água é 1,0 cal/g °C, a
densidade da água 1,0 Kg/L e adotando 1,0 cal =
4,2 J é:
a) 35 minutos
b) 45 minutos
c) 50 minutos
d) 210 minutos
e) 2 100 minutos

Química
Questão 39. Os dentes estão sempre interagindo
com o meio ambiente. A placa bacteriana, no
caso, deixa a saliva ácida, o que é péssima para os
dentes. Isso ocorre com maior intensidade se
alguém ingere açúcar. A saliva e o esmalte dos
dentes compartilham dois minerais, o cálcio e o
fosfato, cuja tendência é passar do meio mais
alcalino para o mais ácido. Desse modo, quando o
pH da saliva fica inferior a 5.5, ela começa a
retirar cálcio e fosfato dos dentes. Com isso,
depois de certo tempo o equilíbrio ácido-básico
volta a reinar. Então, os dentes podem até tomar
de volta os dois minerais.
Na formação das cáries dentárias, ocorre a
desmineralização
correspondente
ao
deslocamento do equilíbrio.
A fluoretação dos dentes ajuda na prevenção das
cáries, porque favorece a formação de outro
mineral, a fluorapatita Ca5(PO4)3F(s), que é mais
duro e menos solúvel que a hidroxiapatita:

microscópio de força atômica, capaz de ampliar a
imagem até 1 milhão de vezes possibilitou aos
cientistas penetrar no mundo atômico da celulose
e da lignina, fato inédito no mundo. Conhecendo
em detalhes a estrutura molecular da lignina,
podemos fazer alterações em sua estrutura e obter
eficiência no processo de embranquecimento da
celulose. Com a imagem ampliada, os cientistas
podem interferir na molécula para produzir uma
celulose mais refinada e limpa. Como?
Produzindo mudas de plantas alteradas
geneticamente para produzir um tipo de lignina
mais fácil de ser separada da celulose, a um custo
menor e, principalmente, com menos danos ao
meio ambiente.
A fórmula estrutural da lignina é:

Com relação a esses processos, é INCORRETO
afirmar que:
a) a desmineralização da hidroxiapatita é
dificultada por uma dieta rica em íons cálcio.
b) a desmineralização da hidroxiapatita é
favorecida por ácidos.
c) a fluoretação desloca o primeiro equilíbrio
para a esquerda.
d) o pH da saliva influi na estabilidade da
hidroxiapatita dos dentes.
e) o coeficiente que ajusta o cátion cálcio na
equação é 5.
Questão 40. A lignina tem consumido alguns dos
investimentos da indústria da celulose, na busca
de alternativas técnicas que evitem a aplicação de
poluentes. Já é possível substituir o cloro por
outras substâncias menos danosas ao ambiente,
como o oxigênio, peróxido de hidrogênio,
dióxido de cloro e ozônio, a mais nova opção que
vem sendo estudada. Mas em todos os casos o
alto custo e as dificuldades impostas inviabilizam
a adoção de métodos mais limpos em grande
escala.
Por isso, vasculhar a molécula da lignina tem sido
a missão das grandes indústrias de celulose. E a
pesquisa mais precisa efetuada por técnicos
brasileiros, que trabalham com um poderoso

Podemos encontrar nessa molécula os grupos
funcionais:
a) fenol, anilina e aldeído.
b) álcool, amida e cetona.
c) fenol, amina e ácido.
d) álcool, éter e aldeído.
e) fenol, amina e aldeído.
Questão 41.
O vaga-lume atômico
Em novembro de 1976, o Brasil assinou um
acordo na Alemanha para a construção de oito
reatores nucleares. Em vinte anos, nenhum ficou
pronto. A usina Angra 2, consumiu 5.8 bilhões de
dólares e requer mais 1.2 bilhões para ser
concluída. O reator Angra 1, seu apelido é vagalume, quando está ligado gera 650 megawatts.
Mas como o nome indica, vive piscando. Tem um
dos mais baixos índices de eficiência do mundo.
O programa nuclear brasileiro coleciona atrasos,
multas, juros e erros como as fundações mal
calculadas de Itaorna. Desistir significa um
prejuízo maior do que o necessário para concluir.
Mas, se serve para Angra 2, o raciocínio não

serve para Angra 3 que a Eletrobrás também
pretende construir em Itaorna. Questões como o
lixo tóxico radioativo permanecem abertas. Até o
direito básico da população à segurança está mal
resolvido: o Plano de Evacuação da cidade em
caso de emergência é uma ficção, tem tudo para
dar errado.
De acordo com seus conhecimentos em
radioatividade, assinale a alternativa correta:
a) Quando um átomo emite uma partícula α, seu
Z aumenta 2 unidades e seu A aumenta 4
unidades.
b) Podemos classificar um elemento como
radioativo quando seu isótopo mais abundante
emitir radiações eletromagnéticas e partículas
de seu núcleo para adquirir estabilidade.
c) As partículas α são constituídas de 2 prótons e
2 elétrons; e as partículas ’, por 1 próton e 1
elétron.
d) Quando um átomo emite uma partícula β, seu
Z diminui 1 unidade e seu A aumenta 1
unidade.
e) As partículas α, β e ʸ são consideradas
idênticas em seus núcleos e diferentes na
quantidade de elétrons que possuem.
Questão 42. Estudando a magnitude e a
variabilidade do fenômeno de lixiviação sob
irrigação em solos de cerrado, constataram que a
grande variabilidade durante os resultados obtidos
por diversos pesquisadores, possivelmente
decorre do grande número de fatores envolvidos
no processo de perdas de nutrientes por
percolação d'água e da diversidade destes de solo
para solo e ainda de um local para o outro.
Nas condições de solo saturado, verificam-se
algumas transformações químicas como o
aumento do pH, denitrificação, redução do ferro e
manganês, aumentam a disponibilidade de alguns
cátions (NH4 + , P, Mg + 2, Ca + 2, K +). Isto ocorre
desde 14 dias após o alagamento, com reflexos
diretos no processo de lixiviação.
A ligação química entre os cátions apresentados
com íon sulfeto dá origem aos compostos com as
seguintes características:
a) baixos pontos de fusão.
b) insolúveis em água.
c) maus condutores no estado sólido, mas bons
condutores quando dissolvidos.
d) bons condutores no estado sólido.
e) solúveis em solventes apolares.

Questão 43.
A flora é uma fonte quase desconhecida
O Ministério da Saúde deverá registrar o primeiro
medicamento brasileiro, um antiinflamatório
extraído da Cordea verbenacea, conhecida
popularmente por erva baleeira. Seu princípio
ativo, a molécula chamada artemetina, parece
resolver o problema de quem, por exemplo, levou
uma martelada no dedo até aliviar o sofrimento
provocado pela artrite reumática. Existem, é
claro, dezenas de antiinflamatórios no mercado
exibindo indicações idênticas na bula. Mas
segundo seus pesquisadores, a erva baleeira tem
uma vantagem: ela não ataca o estômago como os
outros remédios do gênero; ao contrário, estimula
a produção de um muco, que protege a parede
gástrica. Além disso, a planta - na verdade um
arbusto - é comum de ponta a ponta da costa
brasileira e oferece folhas verdes de janeiro a
janeiro.

Estruturas moleculares identificadas nos extratos erva
baleeira.

Dos compostos orgânicos apresentados I e II,
assinale a alternativa que corresponde às suas
fórmulas moleculares e massas molares
respectivamente?
a) C16H12O7 com
280 g mol-1
b) C17H12O6 com
284 g mol-1
c) C17H12O7 com
285 g mol-1
d) C17H12O7 com
284 g mol-1
e) C17H12O7 com
282 g mol-1

328 g mol-1 e C15H11O5 com
320 g mol-1 e C15H12O5 com
328 g mol-1 e C15H12O5 com
328 g mol-1 e C15H12O5 com
326 g mol-1 e C15H12O5 com

Questão 44. Os uniformes dos times que
participam da Copa do Mundo de Futebol deste
ano são verdadeiras vitrines para o avanço da
química aplicada à tecnologia têxtil. A camisa
que veste a seleção brasileira na disputa pelo
hexacampeonato, por exemplo, pesa 50% menos
do que a usada pela equipe tricamapeã em 1970.
O uniforme da Inglaterra, por sua vez, possui
partículas de prata em suas fibras, o que
proporciona maior conforto no contato do tecido

com a pele dos atletas. Para quem se expõe ao sol
na prática de esportes, a tecnologia química
concebeu um fio que aumenta o bloqueio dos
raios ultravioletas, causadores do câncer de pele.
“Alguns agentes químicos podem aumentar a
proteção, como é o caso do dióxido de titânio”.
Os engenheiros do ramo comentam que, em 2005,
uma confecção, produziu os uniformes do São
Paulo Futebol Clube com a tecnologia de
proteção ultravioleta agregada ao fio.
Como o titânio é um metal que junto ao oxigênio
origina um óxido, assinale a alternativa correta.
Os elementos que:
1) formam óxidos que em água produzem
soluções básicas;
2) têm a primeira energia de ionização pequena e
a segunda muito maior;
3) em água liberam hidrogênio gasoso, são:

Biologia
Questão 45. “No pâncreas de mamíferos, quando
se administra um aminoácido radioativo nas
células, pode ser observado, cerca de 3 a 5
minutos, a presença da radioatividade em
determinadas células.”
(PAULINO, W. R. Biologia Atual: Reprodução e desenvolvimento,
genética, evolução e ecologia. São Paulo: Editora Ática, 2004)

Das estruturas a seguir, aquela onde a
radioatividade deve ser detectada inicialmente é:
a)
b)
c)
d)
e)

Nucléolos
Lisossomos
Ergastoplasma
Complexo de Golgi
Mitocôndrias

46. Ao obter alimento, qualquer
organismo está adquirindo energia e matéria, que
constituirão um fluxo contínuo dos produtores até
os decompositores, passando ou não pelos
consumidores. Uma ave que se alimenta das
larvas que atacam as folhas do fumo comporta-se
como:
Questão

a) halogênios.
b) calcogênios.
c) semi-metais.
d) metais de transição.
e) metais alcalinos.

a)
b)
c)
d)
e)

Decompositor.
Transformador primário.
Consumidor primário.
Consumidor secundário.
Consumidor terciário.

Questão 47. O ponto de compensação luminoso

corresponde à taxa de luz em que a atividade
fotossintetizante é igual à atividade respiratória.
Isso significa que nesse ponto, a planta consome
na respiração uma quantidade de O2 equivalente à
produzida na fotossíntese; ou que consome na
fotossíntese uma quantidade de CO2 equivalente à
liberada pela respiração.
Em relação à fotossíntese e à respiração nas
plantas superiores, pode-se afirmar que:
a) A fotossíntese ocorre nas folhas e a respiração
nas raízes.
b) A fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a
respiração ocorre nos mitocôndrios.
c) As
plantas
superiores
mantêm-se
continuamente
abaixo
do
ponto
de
compensação luminoso.
d) Há produção de glicose nos dois processos.
e) Os
dois
processos
são
diretamente
dependentes da luz.

Questão 48. Todos os tecidos de um vegetal se
originam dos meristemas, por crescimento e
diferenciação. Nas regiões subterminais da ponta
de caules e de raízes, pouco abaixo do meristema
apical, fica uma zona de alongamento, com as
células em distensão e também em início de
diferenciação, pois já aparecem os primeiros
vasos condutores em formação. Esses dois
meristemas apicais determinam, portanto, o
crescimento longitudinal do caule e da raiz. A
partir dos meristemas diferenciam-se os muitos
tecidos
permanentes,
alguns
bastante
especializados em uma única função, outros
podendo até constituir tecidos mortos. (Adaptado
de: Silva Júnior, C.; Sasson, S., Biologia. São
Paulo: Saraiva, 2002).
Dos tecidos vegetais, os que têm função exclusiva
de sustentação são:
a)
b)
c)
d)
e)

Parênquima e súber.
Súber e epiderme
Floema e colênquima
Colênquima e esclerênquima.
Súber e colênquima

Questão 49. A capacidade de duplicar-se é a
característica mais extraordinária dos organismos
vivos. Para fazê-lo, multiplicamos o material
interno de nossas células e, depois, as dividimos
em duas. Esse processo é a divisão celular.
(Cheida, L. E. Biologia integrada. São Paulo: FTD, 2002).

Em relação à divisão celular, o mecanismo
biológico que garante a manutenção do número
de cromossomos de cada espécie, ao longo das
gerações é:
a)
b)
c)
d)
e)

Mitose
Hereditariedade
Fecundação
Recombinação
Meiose

Questão 50. Nosso planeta abriga milhões de

espécies, que exibem uma enorme diversidade de
tipos, vivendo nos mais diversos ambientes.
A Teoria da Evolução tenta explicar o mecanismo
que propiciou essa imensa variedade de seres
vivos.
Sobre os princípios da Seleção Natural, proposta
por Darwin, é correto afirmar que:

a) Com a aquisição de novos hábitos e o uso
acentuado destes, as espécies passam a exibir
novas características.
b) Sugere a uniformidade entre os seres vivos.
c) Propõe a eliminação das variações nocivas e a
conservação das diferenças favoráveis.
d) Características novas são adquiridas por
imposição do meio ambiente.
e) Considera que características impostas pelo
meio aos organismos tendem a se tornar
herdáveis.

