Redação
TEMA 02:
TEMA 01:

Samuca, 24/11/11, Diário de Pernambuco

A partir da charge acima, posicione-se
criticamente sobre o tema que ela introduz, qual
seja
A
SITUAÇÃO
DO
SISTEMA
CARCERÁRIO BRASILEIRO, e escreva um
texto dissertativo de, aproximadamente, 25
linhas, manifestando sua argumentação a
respeito do assunto.

Todos os anos, nesta mesma época, o
país ouve anúncios de milhares de morte
provocada pelos surtos de dengue. Mas por que
isso se repete se a população já sabe o que
fazer? Acerca disso, escreva um texto
dissertativo de, aproximadamente, 25 linhas,
posicionando-se criticamente sobre o tema: A
DENGUE AINDA?

1

Língua Portuguesa
Texto para as questões 01 A 04:
O sonho
Clarice Lispector

Sonhe com aquilo que você quer ser,
porque você possui apenas uma vida
e nela só se tem uma chance
de fazer aquilo que quer.
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce.
Dificuldades para fazê-la forte.
Tristeza para fazê-la humana.
E esperança suficiente para fazê-la feliz.
As pessoas mais felizes não tem as melhores
coisas.
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades
que aparecem em seus caminhos.
A felicidade aparece para aqueles que choram.
Para aqueles que se machucam
Para aqueles que buscam e tentam sempre.
E para aqueles que reconhecem
a importância das pessoas que passaram por
suas vidas.
Questão 01. Afinal, a qual sonho a autora se
refere no título do poema?
a)
b)
c)
d)
e)

A vida
O futuro profissional
A força
O tempo
A felicidade

Questão 02. Em: “a importância das pessoas
que passaram por suas vidas”, a palavra em
destaque poderia ser substituída sem prejuízo
semântico por:
a)
b)
c)
d)
e)

Minhas
Delas
Nossas
Tuas
Daquelas

Questão 03. O verso “Tenha felicidade bastante
para fazê-la doce.” começa com um verbo e
termina com um ponto. Portanto, pode-se
afirmar que se trata de:
a) Frase
b) Oração sem Sujeito

c) Enumeração
d) Período Simples
e) Oração
Questão 04. O sujeito de “Elas sabem fazer o
melhor das oportunidades/ que aparecem em
seus caminhos” é:
a)
b)
c)
d)
e)

As pessoas
As oportunidades
Elas
Caminhos
A felicidade

Texto para as questões 05 A 08:
Amor e medo
Casimiro de Abreu

Quando eu te vejo e me desvio cauto
Da luz de fogo que te cerca, ó bela,
Contigo dizes, suspirando amores:
— "Meu Deus! que gelo, que frieza
aquela!"
Como te enganas! meu amor, é chama
Que se alimenta no voraz segredo,
E se te fujo é que te adoro louco...
És bela — eu moço; tens amor, eu —
medo...
Tenho medo de mim, de ti, de tudo,
Da luz, da sombra, do silêncio ou vozes.
Das folhas secas, do chorar das fontes,
Das horas longas a correr velozes.
O véu da noite me atormenta em dores
A luz da aurora me enternece os seios,
E ao vento fresco do cair das tardes,
Eu me estremeço de cruéis receios.
É que esse vento que na várzea — ao longe,
Do colmo o fumo caprichoso ondeia,
Soprando um dia tornaria incêndio
A chama viva que teu riso ateia!
Ai! se abrasado crepitasse o cedro,
Cedendo ao raio que a tormenta envia:
Diz: — que seria da plantinha humilde,
Que à sombra dela tão feliz crescia?
A labareda que se enrosca ao tronco
Torrara a planta qual queimara o galho
E a pobre nunca reviver pudera.
Chovesse embora paternal orvalho!
Ai! se te visse no calor da sesta,
A mão tremente no calor das tuas,
Amarrotado o teu vestido branco,
Soltos cabelos nas espáduas nuas! ...

2

Ai! se eu te visse, Madalena pura,
Sobre o veludo reclinada a meio,
Olhos cerrados na volúpia doce,
Os braços frouxos — palpitante o seio!...
Ai! se eu te visse em languidez sublime,
Na face as rosas virginais do pejo,
Trêmula a fala, a protestar baixinho...
Vermelha a boca, soluçando um
beijo!...
Diz: — que seria da pureza de anjo,
Das vestes alvas, do candor das asas?
Tu te queimaras, a pisar descalça,
Criança louca — sobre um chão de
brasas!
No fogo vivo eu me abrasara inteiro!
Ébrio e sedento na fugaz vertigem,
Vil, machucara com meu dedo impuro
As pobres flores da grinalda virgem!
Vampiro infame, eu sorveria em beijos
Toda a inocência que teu lábio encerra,
E tu serias no lascivo abraço,
Anjo enlodado nos pauis da terra.
Depois... desperta no febril delírio,
— Olhos pisados — como um vão
lamento,
Tu perguntaras: que é da minha
coroa?...
Eu te diria: desfolhou-a o vento!...
Oh! não me chames coração de gelo!
Bem vês: traí-me no fatal segredo.
Se de ti fujo é que te adoro e muito!
És bela — eu moço; tens amor, eu —
medo!...

Esses versos apresentam uma figura de
linguagem bastante utilizada pelos autores da
época. Qual é essa figura de linguagem?
a)
b)
c)
d)
e)

Antítese
Aliteração
Hipérbole
Eufemismo
Elipse

Questão 07. A que o amor é comparado
metaforicamente no poema?
a)
b)
c)
d)
e)

Ao vento
Ao fogo
A um delírio
Ao sangue
Ao medo

Questão 08: Em: — "Meu Deus! que gelo, que
frieza aquela!", a expressão destacada é
classificada sintaticamente de:
a)
b)
c)
d)
e)

Aposto
Sujeito
Adjunto Adnominal
Vocativo
Adjunto Adverbial

Questão 05. A leitura do poema permite afirmar
que se trata de um belo exemplar do movimento
literário brasileiro ocorrido em meados do
Século XIX chamado de:
a)
b)
c)
d)
e)

Arcadismo
Barroco
Quinhentismo
Naturalismo
Romantismo

Questão 06. Leia os versos abaixo transcritos da
3ª estrofe:
Da luz, da sombra, do silêncio ou vozes. / Das
folhas secas, do chorar das fontes, /Das horas
longas a correr velozes.
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Língua Inglesa
The following text refers to questions 09 and 10.

It is an old saying that “Order is Heaven’s First
Law”, and like many other old sayings, it
contains a much deeper philosophy than appears
immediately on the surface. Getting things into
a better order is the great secret of progress, and
we are now able to fly through the air, not
because the laws of Nature have altered, but
because we have learnt to arrange things in the
right order to produce this result – the things
themselves had existed from the beginning of
the world, but what was wanting was the
introduction of a Personal Factor which, by an
intelligent perception of the possibilities
contained in the laws of Nature, should be able
to bring into working reality ideas which
previous generations would have laughed at as
the absurd fancies of an unbalanced mind. (…)
Now the first thing in any investigation is to
have some idea of what you are looking for, just
as you would not go up a tree to find fish,
though you would for birds’ eggs.
TROWARD, T. (1915), The creative process in the
individual. Dodd, Mead & Co., New York. pp 1-2.

Questão 09. The statement that best expresses
the idea of the text is:
a) Mentally unbalanced inventors should be
able to have important ideas.
b) The changes in nature allow humankind to
create scientific developments.
c) By combining the observation of natural
phenomena and human creativity, new
scientific developments are made possible.
d) The development of life on Earth is always
produced by crazy minds.
e) There is always the possibility of developing
deeper ideas from superficial ones.
Questão 10. The popular saying/proverb that
best expresses the main idea of the second
paragraph is:
a) “Don’t put off until tomorrow what you can
do today.”
b) “It may be those who do the most that dream
the most.”
c) “Even if you’re on the right track, you’ll be
run over if you just sit there.”

d) “When patterns are broken new worlds
emerge.”
e) “There are no favorable winds if you don’t
know where you are sailing.”

Língua Espanhola
Los caracoles gigantes han invadido Brasil
El caracol gigante africano se ha
convertido en una plaga para Brasil. El molusco
invasor, que puede alcanzar hasta 20
centímetros de largo y pesar más de 500
gramos, se ha diseminado por casi todos los
estados del país.
Expertos afirman que la invasión del
caracol ha alcanzado su punto crítico y el éxito
de la especie vuelve casi imposible su
erradicación. Silvana Thiengo, experta en
moluscos del Instituto Oswaldo Cruz declaró
que los caracoles, que prefieren desovar en la
temporada de lluvias, sin duda comenzarán a
aparecer con más frecuencia, por lo que es muy
probable que la situación empeore.
El caracol africano, que tiene una
expectativa de vida de diez años, produce hasta
1.200 huevos al año. El problema se agrava
porque es hermafrodita, tiene órganos
reproductores de ambos sexos, por lo cual no
hace falta el apareamiento.
Este caracol gigante, originario de África
oriental, fue introducido en Brasil como un
sustituto del caracol utilizado como escargot. Al
principio, se perfilaba como una prometedora
fuente de alimento, pues tenía más carne, crecía
con más rapidez y era más resistente a las
enfermedades que el caracol de jardín común.
Sin embargo, el escargot es un platillo poco
común en Brasil y los contados consumidores
que estaban dispuestos a pagar el precio del
manjar no aceptaron la nueva especie debido a
su diferente textura y sabor, además de su
origen sospechoso.
En estado silvestre es vector potencial de
varios patógenos y huésped intermedio de
gusanos que pueden provocar enfermedades
parasitarias en el hombre. Uno de dichos
parásitos,
Angiostrongylus
costaricensis,
provoca fiebre, fuerte dolor abdominal y puede
ocasionar
hemorragias
internas.
Otro,
Angiostrongylus cantonensis, precipita una
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forma de meningitis que, en casos extremos,
produce ceguera y parálisis.
Las personas pueden contaminarse con
sólo tocar los rastros que los moluscos dejan en
el suelo o al ingerir verduras que los caracoles
hayan consumido parcialmente.
Aunque se cree que será imposible
erradicarlos, los expertos insisten en la
necesidad de un método de control que requiere
un serio compromiso por parte de los brasileños:
recoger a mano los caracoles y destruir sus
conchas. Por otra parte, los moluscos pueden
ocultarse bajo tierra durante largos periodos, de
manera que la erradicación es aún más difícil.
Disponível em:
<http://natgeo.televisa.com/articulos/359886>. Acesso: 24
nov. 2011. Adaptado.

Questão 09. En relación a la invasión del
caracol africano en Brasil, el texto dice que:
a)
b)
c)
d)
e)

está concentrada sólo en el noreste del país.
aún no es significativa.
comenzó a disminuir.
está totalmente controlada.
difícilmente será revertida.

Questão 10. Sobre el caracol africano, es
información presente en el texto que:
a) se popularizó como alimento en restaurantes
de todos los estados.
b) crece menos que el caracol de jardín.
c) sustituyó con éxito al escargot.
d) llega a vivir una década.
e) para que su reproducción sea efectiva, el
macho debe fertilizar a la hembra en días de

História e Geografia
Questão 11. Qual dos fatos abaixo não está
relacionado ao período da ditadura militar no
Brasil (1964-1985)?
a) A adoção do bipartidarismo.
b) A criação dos AIs (atos institucionais) que
reduziram os direitos civis.
c) O fechamento da UNE (união nacional dos
estudantes).
d) A deposição do presidente Jânio Quadros
pelos militares.
e) Estabelecimento de eleições indiretas para a
presidência da república.

Questão 12. A presidenta Dilma Rousselff é a
primeira mulher eleita para o maior cargo do
executivo no Brasil; militou na luta armada,
combatendo a ditadura militar; antes da
presidência foi ministra no governo Lula
nas áreas:
a)
b)
c)
d)
e)

Das minas e energia e da casa civil.
Das comunicações e da agricultura.
Da saúde e da educação.
Da igualdade racial e dos transportes.
Do trabalho e da integração nacional.

Questão 13. O Brasil é hoje o maior produtor de
cana de açúcar do mundo, produto que passou
a ganhar mais destaque pelo etanol, utilizado
como combustível. Entre os estados brasileiros
o maior produtor é:
a)
b)
c)
d)
e)

Paraná
Bahia
Alagoas
São Paulo
Pernambuco

Questão 14. O pré-sal é uma porção do subsolo
que se encontra sob uma camada de sal situada
alguns quilômetros abaixo do leito do mar; as
rochas do pré-sal se estendem por 800 km do
litoral brasileiro, desde:
a)
b)
c)
d)
e)

O Amapá até Sergipe.
O Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte.
Santa Catarina até o Espírito Santo.
O Ceará até São Paulo.
A Bahia até Alagoas.

Questão 15. O número total da população do
planeta atingiu 7 bilhões de pessoas em 31 de
outubro de 2011. Depois da Ásia a região do
planeta mais populoso é:
a)
b)
c)
d)
e)

A Europa
A África
A América do norte
O Oriente médio
A Oceania
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Matemática e Física
Questão 16. Seja a matriz A = (aij)3x3, na qual
2, se i  j

aij = 1, se i  j
, então o determinante
0, se i  j

associado à matriz A, é:
a) 0
b) 2
c) 4
d) 8
e) 16
Questão 17. Uma esfera de volume 288 m3
encontra-se inscrita em um cubo. O volume
deste cubo, m3, é:

Questão 19. A tabela 1 mostra o índice de
refração de alguns meios e a tabela-2 mostra o
seno de alguns ângulos (ө).
Tabela -2

Tabela-1
Meio
Acetona
Água
Álcool
Ar
Cristalino
Diamante
Vidro

Índice de
refração(n)
1,30
1,33
1,36
1,00
1,38
2,42
1,5

Ângulo ө

Seno de ө

0,173

100

0,207
0,258

12°
15°

0,342
0,374

20°
22°

0,422
0,500

25°
30°

Um raio luminoso proveniente do ar incide
obliquamente na superfície da água meio-(1) e o
do diamante meio-(2), simultaneamente
conforme a figura.

a) 6
b) 150
c) 96
d) 54
e) 216
Questão 18. Uma mecânica transversal se
propaga em uma corda segundo a equação
 5
2 
Y  1,5. cos  2  t  x   no CGS.
3 
 4
Afirma-se que:
I- O período da onda através dessa corda é de
1,25 s
II- O comprimento da onda através dessa corda
é 1,5 cm
III- A velocidade de propagação da onda através
dessa corda é de 1, 875 cm/s
IV- A amplitude máxima da onda através dessa
corda é 3,0 cm
V- O período da onda através dessa corda é de
0,8 s
VI- A onda nessa é bidimensional e como as
ondas sonoras se propaga também no vácuo
VII- A Freqüência da onda através dessa corda é
de 1,25 Hz.
De acordo com as afirmativas acima a única
seqüência totalmente correta é:
a) I, III, V e VII
b) II, III, IV e V
c) I, II, IV e VI
d) II, III,V e VII
e) III, IV, V e VI

I- O âgulo de refração do raio luminoso na água
substância-(1) é R1= 22°
II- O ângulo de desvio do raio luminoso no
diamante substância-(2) é 12°
III- O ângulo de desvio do raio luminoso na
água substância-(1) é de 8°
IV- O âgulo de refração do raio luminoso no
diamante substância-(2) é R2= 12°
V- O desvio sofrido pelo raio luminoso é maior
na água que no diamante, por que seu indice
de refração é menor que do diamante.
VI- O desvio do raio luminoso no diamante
substância-(2) é de 18°
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e VI
b) I, III, IV e V
c) II, IV, V e VI
d) III, IV, V e VI
e) I, III, IV e VI
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Questão 20. Um mecânico quer remover o
parafuso sextavado da roda do automóvel. Para
isso ele aplica uma força vertical de intensidade
F = 60 N no ponto A da chave conforme mostra
a figura.

Sabendo-se que é necessário um torque inicial
ou momento de 20 N.m em relação ao eixo para
desapertar o parafuso. Dados AD = 30 cm e AD = 50
cm.

É correto afirmar que:
a) O mecânico não conseguirá por que o
momento ou torque gerador por sua força
é18 N.m, menor que o torque inicial que é
de 20 N. m.
b) O mecânico conseguirá por que o momento
ou torque gerador por sua força é 30 N.m,
maior que o torque inicial que é de 20 N. m.
c) O mecânico conseguirá por que o momento
ou torque gerado por sua força é 24 N.m,
maior que o torque inicial que é de 20 N. m.
d) O mecânico não conseguirá por que o
momento ou torque gerado por sua força é
20 N.m, igual ao torque inicial, logo não há
o rompimento do equilíbrio.
e) O mecânico conseguirá por que o momento
ou torque gerador por sua força 28 N.m,
maior que o torque inicial que é de 20 N. m.

Química e Biologia
Questão 21. Um dos principais ramos
industriais da química é o segmento
petroquímico. A partir do eteno, obtido da nafta
derivada do petróleo ou diretamente do gás
natural, a petroquímica dá origem a uma série
de matérias-primas que permite ao homem
fabricar novos materiais, substituindo com
vantagens a madeira, peles de animais e outros
produtos naturais. O plástico e as fibras
sintéticas são dois desses produtos. O
polietileno de alta densidade (PEAD), o
polietileno de baixa densidade (PEBD), o

polietileno tereftalato (PET), o polipropileno
(PP), o poliestireno (PS), o policloreto de vinila
(PVC) e o etileno acetato de vinila (EVA) são as
principais resinas termoplásticas. Nas empresas
transformadoras, essas resinas darão origem a
autopeças, componentes para computadores e
para
as
indústrias
aeroespacial
e
eletroeletrônica,
a
garrafas,
calçados,
brinquedos, isolantes térmicos e acústicos...
enfim, a tantos itens que fica difícil imaginar o
mundo, hoje, sem o plástico, tantas e tão
diversas são as suas aplicações.
Com os conhecimentos adquiridos sobre os
polímeros, identifique a alternativa incorreta.
a) A polimerização do etileno origina
macromoléculas de adição.
b) Os polímeros em geral são macromoléculas
produzidas artificialmente.
c) O PVC é um polímero cujo monômero é
cloro eteno.
d) O acetato de vinila apresenta em sua
estrutura a função éster.
e) O eteno ao sofrer hidrogenação catalítica
origina etano.
Questão 22. Evitar ou controlar o impacto
causado pelas atividades humanas ao meio
ambiente é uma preocupação mundial. Como
em muitas outras atividades, a fabricação de
produtos químicos envolve riscos. Mas a
indústria química, apontada por muitos anos
como vilã nas agressões à natureza, tem
investido em equipamentos de controle, em
novos sistemas gerenciais e em processos
tecnológicos para reduzir ao mínimo o risco de
acidentes ecológicos. Um exemplo da aplicação
dessa nova visão é o Programa Atuação
Responsável®, coordenado em âmbito nacional
pela Associação Brasileira da Indústria
Química-ABIQUIM. O Programa Atuação
Responsável estabelece
procedimentos
de
melhoria contínua em vários campos de
atividade da indústria, com destaque para a
redução na emissão de efluentes, controle de
resíduos, saúde e segurança no trabalho e
preparação para o atendimento a emergências.
Todo o ciclo de vida de um produto químico é
detidamente analisado para evitar qualquer risco
ao meio ambiente, mesmo quando a embalagem
é descartada pelo consumidor. Efluentes e
resíduos são tratados até se tornarem inertes.
Sofisticados
equipamentos
de
controle
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ambiental estão em operação em várias
empresas. Equipes são constantemente treinadas
para atuarem prontamente em caso de acidentes
com produtos químicos, evitando riscos ao
homem e ao meio ambiente. A indústria química
trabalha, investe e pesquisa para jogar limpo
com a natureza. Um jogo em que todos ganham.
No sentido tradicional, devemos estar sempre
preocupados com os combustíveis, que são
materiais que emitem calor e dióxido de
carbono ao reagirem com o oxigênio, num
processo de combustão. Esta propriedade
permite que uma quantidade de massa de um
combustível desempenhe o papel de reservatório
de energia, capaz de armazená-la em sua
estrutura química até o momento de ser usada.
A quantidade de energia, sob a forma de calor,
que um combustível pode fornecer quando
queimado completamente chama-se poder
calorífico. No caso do automóvel, os
combustíveis mais comuns são a gasolina
(2,2,4-trimetil pentano) e o álcool (etanol), cujos
poderes caloríficos típicos são, respectivamente,
9600 e 6100 kcal/kg.
Identifique a alternativa correta que corresponde
aproximadamente à soma das quantidades de
matéria para combustão completa da gasolina e
do etanol com produção dos respectivos poderes
caloríficos citados.
a)
b)
c)
d)
e)

21,74
8,77
12,97
30,51
19,64

Questão 23. Considere o texto abaixo:
“A cultura da mandioca é uma das mais
importantes fontes de carboidratos para os
consumidores de renda mais baixa, em países
tropicais da América Latina e África. Em
algumas regiões do Nordeste do Brasil, a
mandioca é um dos principais cultivos, do qual
depende a subsistência e renda dos produtores e
a alimentação animal” (Almeida, J; Ferreira
Filho, J. R. Bahia Agrícola, 2005).
O órgão vegetal e a principal fonte de calorias
referentes ao texto são, respectivamente:
a) raiz tubérculo e proteínas
b) raiz tubérculo e amido
c) rizoma e proteínas

d) tubérculo caulinar e amido
e) tubérculo caulinar e sais minerais
Questão 24. “A observação de uma célula
eucariótica ao microscópio eletrônico nos dá
uma visão clara que o citoplasma é um sistema
heterogêneo. Tal heterogeneidade é evidente,
pois facilmente observamos a presença de
numerosas organelas distribuídas por toda a
massa gelatinosa que constitui o citoplasma
fundamental ou hialoplasma.”
(LAURENCE, J. Biologia. São Paulo: Nova Geração, 2008)

Considerando as organelas citadas abaixo,
analise a relação entre cada um delas e a sua
ação principal:
Organelas

Ação Principal

Ribossomos (1)

Desdobra a água oxigenada ( )

Glioxissomo (2)

Exclusivo de células vegetais ( )

Vacúolo (3)

Peroxissomo (4)

Possui grande quantidade de
enzima, que realiza a digestão
celular ( )
Converte lipídios em açúcares ( )

Lisossomo (5)

Eleva o metabolismo basal ( )

A sequência correta de cima para baixo é:
a)
b)
c)
d)
e)

4, 3, 5, 2 , 1
5, 1, 4, 3, 2
1, 5, 4, 2, 3
4, 3, 2, 1, 5
1, 5, 2, 3, 4

Questão 25. Na espécie humana são vários os
exemplos de genes dominantes conhecidos.
Entre eles podem ser citados os que
condicionamos
os
seguintes
caracteres:
abundância de pelos no corpo; presença de
glândulas sudoríparas; coloração escura para os
cabelos; pigmentação normal para a pele, em
relação ao albinismo.
Considere que um homem albino, cujos pais têm
pigmentação normal na pele, casou-se com uma
mulher de pele normal. O casal teve um filho
albino. Qual a probabilidade de o casal ter uma
criança de pele normal?
a)
b)
c)
d)
e)

25%
50%
75%
100%
0%
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