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INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno contém cinquenta e seis questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de defei-
to. Em caso de dúvida, comunique o fiscal. 
 

2. O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:  

 
 

QUESTÕES CONTEÚDOS QUESTÕES CONTEÚDOS  
01 a 07 Língua Portuguesa 

Literatura Brasileira 29 a 35 Química  

08 a 14 Matemática 36 a 42 Geografia  
15 a 21 Física 43 a 49 História  
22 a 28 Biologia 50 a 56 Língua Estrangeira  

3. As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta se-
quência.  Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apon-
tar como corretas. 
 

4. Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

 

       4.1   CONFIRA  os  dados  seguintes,  que  devem  coincidir  com  os  de sua  
        inscrição: nome do candidato, curso/turno, número de inscrição. 
 

 4.2   ASSINE no local indicado. 
 

 4.3   PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá 
         substituição do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

 4.4   Para  cada  questão,  PREENCHA  SEMPRE  DOIS  CAMPOS,  um  na 
        coluna das dezenas e outro na coluna das unidades. Como exemplo, se 
        esta  prova  tivesse  a  questão  57  e se você encontrasse o número 09 
        como resposta para ela, o  cartão de  respostas teria que ser preenchido 
        da maneira indicada ao lado. 
 

5. O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS, a partir do momento 
em que for completado o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para redação e 
preenchimento do cartão de respostas. 
 

6. PERMANEÇA na sala de prova após o recolhimento dos cartões de respostas, mantenha o seu caderno de ques-
tões e aguarde as instruções do fiscal. 

 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

................................................................................................................................................................................................................. destaque aqui ............................... 
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ATENÇÃO!  PARA A QUESTÃO DE REDAÇÃO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO E SIGA-AS À RISCA. 
 

FAÇA A REDAÇÃO NO MOMENTO QUE QUISER DENTRO DAS TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS DE QUE DISPÕE. 
 

1. A folha que você recebeu para a redação é constituída de duas partes. NÃO AS DESTAQUE. 
 

2. Na parte superior, personalizada, você deve assinar em local próprio e pode fazer um rascunho da redação.  
 

3. Na parte inferior (versão definitiva): 
3.1 marque um X na proposta escolhida; 
3.2 escreva a versão definitiva da redação, usando caneta esferográfica escrita grossa, com tinta azul-escura ou preta, e de corpo 

transparente; 
3.3 não se identifique, sob pena de a redação não ser considerada.  

 
 
 

ESCOLHA UMA DAS PROPOSTAS A SEGUIR PARA ELABORAR SUA REDAÇÃO, 
EM PROSA, COM NO MÁXIMO 17 LINHAS, COLOCANDO UM TÍTULO. 

 
 

  
  

PROPOSTA I  
 

Elabore um texto, a partir da leitura dos fragmentos abaixo, apontando possíveis causas para a problemática apresentada.  
 

Grupo de crianças faz arrastões em lojas e assusta comerciantes da Vila Mariana 
Um grupo de pelo menos 15 meninas, com idades entre 7 e 11 anos, está fazendo arrastões em lojas localizadas na 
Zona Sul de São Paulo. De acordo com a polícia, foram registrados cerca de 20 ataques nos últimos meses. As meni-
nas roubam lençóis, frutas, bijuterias e entram nos ônibus para fugir. Comerciantes relatam que elas também já ataca-
ram clientes. Quando são flagradas pela polícia, elas são levadas à delegacia, mas são liberadas em seguida. O Estatu-
to da Criança e do Adolescente não permite que crianças de menos de 12 anos fiquem apreendidas na Fundação Casa 
(ex-Febem), instituição que abriga menores infratores. Algumas crianças são levadas para o Conselho Tutelar, mas co-
mo a família não é encontrada, elas acabam voltando para a rua. 

Adaptado de: http://www.encontravilamariana.com.br/blog/grupo-de-criancas-faz-arrastoes-em-lojas-e-assusta-comerciantes-da-vila-mariana/ ,  
acesso em agosto de 2011. 

 
Sete menores que faziam arrastões no Centro acabam detidos 

Um grupo de sete meninos foi detido por homens do 13o BPM (Praça Tiradentes) no início da noite desta segunda-feira 
(23). Segundo informações da PM, o bando tem atacado pedestres no Centro do Rio, nos últimos dias, e assalta prefe-
rencialmente mulheres. 

Adaptado de: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/05/23/sete-menores-que-faziam-arrastoes-no-centro-acabam-detidos/,  
acesso em agosto de 2011. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

PROPOSTA II  
 

O texto abaixo apresenta um cenário. Após a leitura atenta desse fragmento, elabore a continuidade do  texto,  realizando o  
desejo do narrador, presente na última oração.  

 
Há um pôr do sol de primavera e uma velha casa abandonada. Está em ruínas. (...) Pássaros saltitam e gorjeiam nas 
amuradas que a cercam. Raízes vorazes de grandes árvores infiltram-se entre as pedras do alicerce e abalam suas es-
truturas. Agoniza a velha casa.  As janelas são bocas escancaradas.  
A casa velha em ruínas clama por vozes e movimento. 

Adaptado de: Geraldo M. de Carvalho, http://nadydan.blogspot.com/, 
acesso em agosto de 2011. 

 

 

http://www.encontravilamariana.com.br/blog/grupo-de-criancas-faz-arrastoes-em-lojas-e-assusta-comerciantes-da-vila-mariana/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/05/23/sete-menores-que-faziam-arrastoes-no-centro-acabam-detidos/
http://nadydan.blogspot.com/
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QUESTÕES OBJETIVAS 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 03 
 
"Um cão de pequeno porte vivia, em média, nove anos. Agora, 
atinge facilmente os quinze. Os de grande porte, que antes 
chegavam aos oito anos, hoje vivem mais de doze. No caso 
dos gatos, a expectativa de vida dobrou e os bichanos já vi-
vem até vinte anos. A longevidade, como não poderia deixar 
de ser, traz seus problemas. Entre seis e oito anos, quando os 
cães passam a ser considerados idosos, e a partir dos dez, 
quando a terceira idade chega também para os felinos, eles se 
tornam mais propensos a desenvolver doenças como diabe-
tes, insuficiência cardíaca, artrose e câncer. Para prevenir 
esses males ou fazer um diagnóstico precoce deles, já existe 
um arsenal de exames laboratoriais e de imagem específico 
para cães e gatos. Eles devem ser repetidos anualmente e 
compõem o que os veterinários chamam de check-up senil."  

 
Adaptado de: Revista Veja de 6/7/2011, p.124, edição 2224 - ano 44 - no 27. 

 

 
01 – Assinale o que for correto. 
 

01) No texto, reprova-se a atitude dos que não cuidam 
dos animais. 

02) Entende-se que o autor do texto recomenda um 
check-up anual nos animais domésticos. 

04) A ideia básica no texto é descrever as várias doen-
ças nos animais. 

08) Diz-se, no texto, que os gatos vivem mais que os 
cães. 

 
                
 
 
 
02 – Com relação à norma padrão da língua portuguesa, 

assinale o que for correto. 
 

01) Havia exames laboratoriais para cães e gatos. 
02) Existiam vários tipos de exame. 
04) Já fazia alguns anos que os diagnósticos eram rea-

lizados. 
08) Se houvesse mais veterinários, os animais seriam 

mais bem atendidos. 
 
                
 
 
 
03 – Com relação à sintaxe da frase "A longevidade como a 

doença trazem seus problemas", assinale o que for cor-
reto. 

 
01) As palavras "longevidade" e "doença" constituem o 

sujeito da frase. 
02) A oração principal é "trazem seus problemas". 
04) A frase é constituída de apenas um período sim-

ples. 
08) O termo "como" introduz uma oração conformativa. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 04 E 05 

 
"A angústia dos pais de querer acertar na criação dos filhos é 
sentimento que vem acompanhado da queixa do pouco tempo 
para os pequeninos devido à carga de trabalho. Logo, 
demandar as escassas horas de convívio impondo-lhes limites 
é muito difícil. "O que devo fazer para educar meu filho se ele 
chora quando é contrariado?" Não existe uma receita, mas 
tento explicar assim: criar e educar uma criança é como 
segurar um pássaro nas mãos. Se apertar demais, posso 
esmagá-lo; porém, se o deixo muito solto, corro o risco de 
perdê-lo."  

Adaptado de: Alexandre Sérgio da Costa Braga – pediatra, revista Veja,  
13 de julho 2011, p.45. 

 

 
04 – Com relação à estrutura do texto e de acordo com o seu 

conteúdo, assinale o que for correto. 
 

01) O termo "logo", que inicia a segunda frase, tem 
sentido conclusivo. 

02) O pronome enclítico "-lo", repetido na última frase 
do texto, refere-se a pássaro. 

04) O ponto e vírgula, no último período, reforça o 
sentido adversativo da oração  coordenada. 

08) O uso de aspas, na frase do interior do texto, 
destaca a consulta de algum interlocutor. 

 
                
 
 
 
05 – Com relação ao entendimento do texto e de acordo com 

o seu conteúdo, assinale o que for correto. 
 

01) Não é fácil conciliar o trabalho dos pais com a 
criação dos filhos. 

02) Não é difícil educar a criança se os pais tiverem 
tempo para fazê-lo. 

04) O autor diz que a carga de trabalho das crianças 
gera um sentimento de culpa por parte dos pais. 

08) Cabe aos pais achar um equilíbrio quanto às  
imposições de limites e a demasiada liberdade em 
relação à educação dos filhos. 

 
                
 
 
 
06 – Com relação aos autores e às suas estéticas literárias, 

assinale o que for correto. 
 

01) Alphonsus de Guimarães e Cruz de Souza – 
Simbolismo. 

02) Raimundo Correia e Olavo Bilac – Parnasianismo. 
04) Graciliano Ramos e José Lins do Rego – segunda 

fase do Modernismo. 
08) Cecília Meireles e Jorge Amado – contemporâneos.  
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07 – Com relação às produções literárias brasileiras, assinale 
o que for correto. 

 
01) A geração de 1945 retoma, na poesia, o modelo 

parnasiano, tendo como características: a disciplina 
expressiva, o estudo da poética e a investigação 
verbal. 

02) O concretismo, a poesia práxis e o poema/processo 
são tendências que surgiram a partir de 1950. 

04) O fragmento "Não quero mais saber do lirismo que 
não é libertação", é uma crítica ao Parnasianismo. 

08) A poesia marginal, assim conhecida pelo fato de 
seus autores venderem seus livros mimeografados 
ou fotocopiados, sem passar por editoras, buscava 
temas do cotidiano, manifestando problemas 
sociais ou pessoais. 

 
                
 
 
 
08 – Um campeonato de futebol foi dividido em duas fases. 

Na primeira fase os times participantes foram divididos 
em 6 grupos de n times. Considerando que, nessa fase, 
todos os times de um grupo se enfrentam uma única vez 
e que o número total de jogos realizados nessa fase é 
36, assinale o que for correto. 

 
01) n é divisor de 18. 
02) n é um número maior que 3. 
04) n é um número primo. 
08) n é um número par. 

 
                
 
 
 
09 – Uma empresa, com três sócios, gerou um lucro anual de 

R$ 135.000,00. O lucro será dividido entre os sócios pro-
porcionalmente ao investimento inicial de cada um, que 
foi de R$ 150.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 450.000,00. 
Com relação à divisão do lucro, assinale o que for corre-
to. 

 
01) O sócio que investiu inicialmente a maior quantia 

receberá R$ 67.000,00. 
02) Os dois sócios que mais investiram inicialmente 

receberão a soma de R$ 112.500,00. 
04) Os dois sócios que menos investiram inicialmente 

receberão a soma de R$ 67.500,00. 
08) O sócio que investiu inicialmente a menor quantia 

receberá R$ 22.500,00. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 – Em um dia, no período entre 00h00min e 12h00min, a 
temperatura (em graus centígrados) de uma região foi 
dada em função do tempo (horas) por f(t) = t2 – 10t. 
Nessas condições, assinale o que for correto. 

 
01) A temperatura ficou abaixo de zero até as 

06h00min horas e então começou a aumentar até 
atingir um máximo de 10 graus às 11h00min. 

02) A temperatura da região ficou abaixo de zero entre 
01h00min e 09h00min. 

04) A temperatura da região atingiu um mínimo de 25 
graus negativos às 05h00min e então começou a 
elevar-se e, às 11h00min, atingiu 11 graus.  

08) A temperatura da região ficou abaixo de zero no 
período entre 00h00min e 11h00min. 

 
                
 
 
 

11 – Um paralelepípedo retângulo tem suas dimensões da-
das, em centímetros, pelas expressões x – 4, x – 3 e 

3
3x2 + , que, respectivamente, representam compri-

mento, largura e altura. Se x é um número racional maior 
do que 4 e o volume do paralelepípedo é 30 cm3, assina-
le o que for correto. 

 
01) Sua área total é 62 cm2. 
02) Sua área lateral é 50 cm2. 
04) Sua área da base é 6 cm2. 
08) Sua altura tem 5 cm.  

 
                
 
 
 

12 – Em uma empresa trabalham 800 pessoas, das quais 
60% são do sexo feminino. Se 85% das mulheres são 
solteiras e 40% dos homens são casados, assinale o 
que for correto. 

 

01) O número de pessoas casadas corresponde a 25% 
do total de pessoas. 

02) O número de pessoas solteiras corresponde a três 
quartos do número total de pessoas. 

04) O número de pessoas solteiras é o dobro do 
número de pessoas casadas. 

08) O número de pessoas casadas corresponde à terça 
parte do número de pessoas solteiras. 

 
                
 
 
 

13 – Com uma folha de papel em forma retangular, Rui 
observou o seguinte: dobrou a folha ao meio no 
comprimento e na largura, e na figura obtida encontrou 
54 cm de perímetro. Depois, a mesma folha, aberta, foi 
dobrada ao meio no comprimento e em três partes iguais 
na largura. Mediu novamente e encontrou 42 cm de 
perímetro. Nessas condições, assinale o que for correto. 

 
01) A maior dimensão da folha tem 15 cm. 
02) A dimensão maior é o dobro da dimensão menor. 
04) O módulo da diferença entre as dimensões da folha 

é 12. 
08) A menor dimensão da folha tem 18 cm. 
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14 – Em uma turma de 30 alunos, o número de meninas é o 
quíntuplo do número de meninos. Na última avaliação, a 
média aritmética das notas dessa turma foi 7. Sabendo-
se que 7,2 foi a média aritmética das notas das meninas, 
assinale o que for correto. 

 

01) A média aritmética das notas dos meninos dessa 
turma está entre 6,5 e 7,5. 

02) O número de meninas dessa turma é 25. 
04) A média aritmética das notas dos meninos dessa 

turma é 6. 
08) O número de meninos dessa turma é 10. 

 
                
 
 
 

15 – O Sistema Internacional de Unidades – SI é composto 
por grandezas fundamentais e grandezas derivadas. 
Com relação ao SI, assinale o que for correto. 

 

01) Resistência elétrica tem como unidade a letra grega 
Ω e sua equação dimensional MLT–1. 

02) A equação dimensional da grandeza força é MLT–2 , 
determinada pela 2a lei de Newton. 

04) O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensio-
nal, isto é, não tem unidade e se reduz apenas a 
um número. 

08) Os símbolos dimensionais das grandezas funda-
mentais do SI, adotados por convenção são as le-
tras: L= comprimento; M= massa; T= tempo; I= in-
tensidade de corrente elétrica; I0= intensidade lumi-
nosa; N= quantidade de matéria e Ө= temperatura. 

 
 
 
 
 

 
16 – Um corpo, cuja trajetória é mostrada no gráfico abaixo, é 

lançado horizontalmente de uma altura h e alcança o 
ponto A. Considerando que o lançamento ocorre em 
situação ideal, assinale o que for correto. 
 

 
 
01) O movimento executado pelo corpo é ação simultâ-

nea de dois movimentos, uniforme na direção hori-
zontal e acelerado na direção vertical. 

02) A velocidade na direção vertical aumenta enquanto 
que a velocidade na direção horizontal diminui. 

04) A altura do solo em qualquer instante é dada pela 
equação h = v + ½gt2, onde g é aceleração da 
gravidade e t o tempo de queda. 

08) O alcance A pode ser determinado através do 
produto da velocidade de lançamento pelo tempo 
que o corpo leva para tocar o chão. 

 
                
 
 
 
 

 
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA CÁLCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5 

 

17 – A mudança de estado de uma substância pode ser 
caracterizada pelo diagrama abaixo. Com relação à 
mudança de estado de uma substância, assinale o que 
for correto. 

 

 
 

01) As leis que norteiam a construção do diagrama são 
válidas apenas para substâncias cristalinas. 

02) A energia doada pela fonte de calor representada 
no espaço BC é suficiente para desfazer a rede 
cristalina do sólido. 

04) A fusão de uma substância amorfa ocorre na super-
fície. Pode-se dizer que, sob pressão constante, a 
fusão se processa a uma temperatura definida. 

08) Chama-se de condensação o processo pelo qual o 
vapor de água libera energia equivalente à recebida 
na evaporação. 

 
                
 
 

18 – O calor é uma forma de energia, portanto se propaga de 
uma região para outra, de um corpo para outro, quando 
entre esses existe uma diferença de temperatura. Com 
relação à propagação de calor, assinale o que for 
correto. 

 
01) A transferência de calor por convecção se deve ao 

fato de a densidade de partículas, que constituem o 
meio onde ocorre o fenômeno, ter valores diferen-
tes. 

02) Nos sólidos, os processos de condução e a con-
vecção de calor podem ocorrer simultaneamente. 

04) Uma garrafa térmica é construída com duplas pare-
des, sendo que uma delas é espelhada para evitar 
a transferência por irradiação. Entre elas existe vá-
cuo, o que impede a transferência de calor por con-
dução e por convecção para o meio ambiente. 

08) A irradiação provoca alteração na temperatura do 
meio através do qual se propaga. 

 
                
 
 

19 – Corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas 
no interior de um condutor provocado pela ação de um 
campo elétrico. Com relação à corrente elétrica e seus 
efeitos, assinale o que for correto. 

 

01) A luz emitida por uma lâmpada incandescente não 
é um efeito luminoso da corrente elétrica, mas uma 
consequência do seu efeito térmico. 

02) É possível estabelecer corrente elétrica nos gases; 
nesse caso a corrente elétrica é constituída pelo 
movimento de íons positivos e negativos e também 
elétrons livres. 

04) Nos metais, os elétrons se movem no sentido 
contrário ao campo elétrico aplicado, sendo este o 
sentido real da corrente elétrica. 

08) Um bom condutor de cargas elétricas é aquele que 
tem uma baixa resistividade elétrica. 

 
                
 
 
 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA CÁLCULOS 
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20 – Onda pode ser definida como uma perturbação em um 
meio que tem como efeito o transporte de energia sem o 
arraste de matéria. Com relação a ondas, assinale o que 
for correto. 

 
01) Tanto as ondas mecânicas quanto as ondas ele-

tromagnéticas atingem suas maiores velocidades 
nos meios sólidos. 

02) As frequências de ondas de infrasom e do raio X 
estão abaixo dos órgãos sensitivos, por  isso  não 
atingem a audição e nem a visão do ser humano. 

04) Não há necessidade de um meio material para que 
a energia liberada pela vibração de cargas elétricas 
se propague. 

08) Reflexão, refração, difração e interferência são 
propriedades das ondas e podem ser observadas 
tanto nas ondas mecânicas quanto nas ondas 
eletromagnéticas. 

 
                
 
 
 
21 – Lentes são dispositivos ópticos de fundamental impor-

tância no cotidiano do ser humano. Com relação a len-
tes, assinale o que for correto. 

 
01) A distância focal de uma lente depende do índice 

de refração do material que a constitui. 
02) Quanto maior a distância focal de lente, maior será 

a ampliação da imagem de um objeto por ela foca-
do. 

04) A distância focal de uma lente independe do meio 
em que está inserida. 

08) Quanto maior o índice de refração de uma lente, 
maior será o desvio do raio luminoso que nela 
incide. 

 
                
 
 
 
22 – No meio do ano, a bactéria Escherichia coli foi alvo de 

noticiários, pois causou a morte de algumas pessoas e 
deixou outras gravemente doentes na Europa. Com 
relação ao assunto, assinale o que for correto. 

 
01) As infecções foram decorrentes de uma cepa mu-

tante de Escherichia coli resistente a antibióticos, 
diferente daquela encontrada no intestino humano. 

02) No mundo não são encontradas super bactérias 
resistentes, pois o controle de infecções é rígido 
frente à pequena variabilidade de bactérias 
existentes. 

04) Dentre outras doenças causadas por bactérias, 
podemos citar: tuberculose, lepra, tétano, sífilis e 
gonorreia. 

08) Quando se faz uso incorreto de antibióticos, as 
bactérias Escherichia coli que habitam normalmente 
o intestino humano podem ser destruídas; fato que 
pode favorecer a proliferação de outras bactérias 
mais perigosas. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 

23 – Vários acontecimentos importantes foram determinados 
na evolução dos hominídeos. Entre alguns desses 
acontecimentos, assinale o que for correto. 

 
01) Na linhagem humana, a caixa craniana e conse-

quentemente o cérebro aumentaram muito em ta-
manho entre Australopithecus e Homo sapiens. 

02) O fato dos hominídeos possuirem a habilidade de 
se apoiar e se locomover somente sobre os mem-
bros posteriores não é considerado um fator evolu-
tivo, pois não estava sujeito à seleção natural. 

04) O polegar oponível, presente em macacos 
antropoides e humanos, permitiu manusear e pegar 
objetos com força e precisão. 

08) O aparecimento e desenvolvimento da linguagem e 
da escrita não estão ligados à evolução cultural 
humana. 

 
                
 
 
 
24 – Um organismo que recebe e incorpora, por meio da 

engenharia genética, um gene de outra espécie é dito 
transgênico. Com relação aos transgênicos, assinale o 
que for correto. 

 
01) Na produção do transgênico, o geneticista deve iso-

lar o gene a ser clonado e depois transferir esse pa-
ra a outra espécie com auxílio da biotecnologia. 

02) Um transgênico perde a capacidade de se reprodu-
zir com a sua espécie, o que evita a fuga de genes 
tão temida pelos ambientalistas. 

04) Na biotecnologia, jamais os  geneticistas  consegui-
riam transferir genes de animais para plantas, pois 
são estruturas completamente diferentes. 

08) A transgenia somente obtém sucesso se o gene a 
ser clonado se inserir no genoma alvo e ali for ca-
paz de realizar suas funções. 

 
                
 
 
 
25 – Alguns dos problemas da saúde do aparelho respiratório 

podem ser atribuídos à poluição e a hábitos humanos. 
Com relação ao assunto, assinale o que for correto. 

 
01) O fumo inibe o movimento dos cílios que limpam as 

vias respiratórias e prejudica, progressivamente, as 
trocas gasosas nos alvéolos. 

02) Quando a mucosa das vias respiratórias é irritada 
pela penetração de partículas estranhas, ocorre o 
espirro, um reflexo para eliminar o corpo estranho. 

04) Quando ocorre a penetração e proliferação de um 
vírus nas mucosas respiratórias, essa sofre um 
inchaço, produzindo um intenso fluxo de muco, a 
ponto de dificultar a respiração. 

08) A poluição do ar pode levar a uma reação alérgica, 
em que os músculos que envolvem os bronquíolos 
podem se contrair, prejudicando a respiração. 
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26 – Com relação às doenças do tecido hematopoiético e do 
sistema de defesa, assinale o que for correto. 

 
01) Transplantes de medula óssea são muitas vezes 

indicados no tratamento das leucemias e linfomas, 
mas esses somente são realizados no caso de total 
incompatibilidade doador-receptor, o que evita as 
rejeições. 

02) A deficiência de células vermelhas ocasiona 
anemia, a qual pode causar falta de ar e fadiga. 

04) As leucemias resultam de mutações somáticas no 
DNA e possuem origem na medula óssea, as quais 
podem ocorrer espontaneamente ou devido à expo-
sição à radiação ou às substâncias cancerígenas, e 
têm sua probabilidade influenciada por fatores ge-
néticos. 

08) O linfoma de Hodgkin surge quando um linfócito 
(mais frequentemente um linfócito B) se transforma 
de uma célula normal em uma célula maligna, 
capaz de crescer descontroladamente e 
disseminar-se. 

 
                
 
 
 
27 – O homem deve muito às plantas, pois além de alimentos 

elas fornecem matérias-primas para as mais diversifica-
das utilizações. Com relação a essas utilizações, assina-
le o que for correto. 

 
01) Atualmente, o IBAMA decretou a extração ampla de 

madeira de lei para a indústria moveleira. 
02) Fitoterápicos são medicamentos compostos por 

substâncias derivadas de plantas ou partes de 
plantas. 

04) O látex produzido a partir da seringueira é utilizado 
na produção de borracha e derivados. 

08) Todas as substâncias alcaloides produzidas pelas 
plantas são inertes se administradas aos seres 
humanos. 

 
                
 
 
 
28 – A biosfera compreende a parte do planeta ocupada pe-

los seres vivos. Com relação ao assunto, assinale o que 
for correto. 

 
01) O Limnociclo divide-se em província lêntica (águas 

correntes) e província lótica (águas calmas dos 
lagos e lagoas). 

02) Nos biomas terrestres, há a predominância da flora 
sobre a fauna. Dentre os biomas brasileiros, podem 
ser encontrados: Floresta Amazônica, Mata Atlânti-
ca, Mata das Araucárias, Caatinga, Cerrado, Pam-
pas, Manguezais e Pantanal mato-grossense. 

04) Nos ecossistemas marinhos não são encontrados 
mamíferos, os quais são essencialmente terrestres. 

08) Por ser muito complexa, a biosfera pode ser 
dividida em três biociclos: das águas salgadas 
(Talassociclo), das águas doces (Limnociclo) e 
terrestre (Epinociclo). 

 
                
 
 
 
 

29 – Com relação aos glicídios, assinale o que for correto. 
 

01) A celulose é um glicídio formado por moléculas de 
glicose e frutose. 

02) São compostos de função mista do tipo 
poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona. 

04) Também podem ser denominados de hidratos de 
carbono, pois muitos desses compostos obedecem 
à fórmula geral Cx(H2O)y. 

08) A sacarose e o amido são exemplos de glicídios 
naturais. 

 
                
 
 
 
30 – O esquema abaixo representa uma possível forma de se 

obter etanol. Com relação a esse processo, assinale o 
que for correto. 

      
 
         sacarose                    glicose e frutose                    etanol 
 

 
01) A celulose não pode ser utilizada como fonte de 

etanol. 
02) A transformação II representa uma fermentação. 
04) A transformação II só ocorre em presença de 

oxigênio (O2). 
08) A transformação I representa uma reação de 

hidrólise. 
 
                
 
 
 
31 – Considerando os elementos abaixo, com relação aos 

seus átomos, assinale o que for correto. 
 

               
 

01) Os átomos de sódio e de magnésio são isótonos 
entre si. 

02) Átomos de oxigênio no estado fundamental têm 8 
elétrons e 8 prótons, sendo eletricamente neutros. 

04) Átomos de cloro e de magnésio possuem tendência 
em formar ânions. 

08) Átomos de oxigênio e de sódio podem originar o 
composto de fórmula Na2O através de ligação 
covalente. 
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32 – Considerando as amostras abaixo, em sistemas isola-
dos, assinale o que for correto. 

 
Vinagre  Grafite 
Acetona Gasolina comum 
Água potável  Gás carbônico 
Ar atmosférico não poluído Hidrogênio gasoso 

 
01) Gás carbônico e acetona são substâncias compos-

tas. 
02) Vinagre, gasolina comum e ar atmosférico não 

poluído são exemplos de misturas. 
04) Hidrogênio gasoso é uma substância simples. 
08) Água potável, grafite e gás carbônico são misturas 

homogêneas. 
 
                
 
  
 
33 – Com relação à massa molecular dos sistemas abaixo, 

assinale o que for correto. 
 

I) 1 mol de H2SO4. 
II) 6,02 X 1023  moléculas de hidrogênio. 
III) 22,4 L de gás carbônico (CNTP). 
IV) 5 mol de ferro. 
V) 0,28 L de água. 

 
 

Dados: H = 1; O = 16; S = 32; Fe = 56; C = 12. 
 

 
01) O sistema I contém massa maior do que o 

sistema III. 
02) Considerando a sequência IV, I e III, as massas 

encontram-se em ordem crescente. 
04) A massa do sistema III é maior do que a massa do 

sistema II. 
08) Os sistemas IV e V apresentam a mesma massa. 

 
                
 
 
 
34 – Com relação aos processos radioativos, assinale o que 

for correto. 
 
 

01) A fissão nuclear consiste na ruptura do núcleo de 
um átomo originando núcleos menores, com libera-
ção de grande quantidade de energia. 

02) A família do urânio é considerada uma família 
radioativa natural. 

04) A equação , repre-
senta um processo de fusão nuclear. 

08) Houve uma transmutação do berílio em carbono na 
equação . 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 – Com relação às equações abaixo, assinale o que for 
correto. 

 

C (grafite) + O2(g) → CO2(g)   ΔH= –94,1kcal 
C (diamante) + O2(g)  → CO2(g)   ΔH= –94,5kcal 
H2(g)  + ½ O2(g)  → H2O(l)  ΔH= –68,4kcal 
H2O(l) → H2(g)  + ½ O2(g)    ΔH= +68,4kcal 

 
 

01) Considerando os valores de entalpia, pode-se 
afirmar que a variedade alotrópica C (diamante) é 
mais estável que C (grafite). 

02) O valor de ΔH na equação de formação da água 
significa que houve liberação de 68,4kcal/mol. 

04) O carbono, na forma grafite ou diamante, ao reagir 
com O2(g), forma o mesmo produto com diferentes 
valores de ΔH. 

08) A decomposição da molécula de água consiste em 
processo exotérmico. 

 
                
 
 
 
36 – Com relação aos Estados Unidos, seu território e 

possessões, e seu envolvimento em conflitos no mundo, 
assinale o que for correto. 

 
01) Os Estados Unidos são formados por 50 estados 

em território não contínuo, uma vez que os estados 
do Alasca e Havaí não estão ligados continuamente 
à maior parte do território estadunidense. 

02) Após sofrer os ataques terroristas de 11 de 
setembro de 2001 em Nova Iorque e Washington, 
os Estados Unidos investiram militarmente contra o 
Afeganistão e depuseram o regime radical do talibã, 
ligado a esses acontecimentos. 

04) Em 2003, sob a alegação de que possuiria ou 
estaria desenvolvendo armas de destruição em 
massa, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos 
e Reino Unido, mesmo sem o apoio da comunidade 
internacional. 

08) Os Estados Unidos, um estado soberano, ainda têm 
possessões ou ilhas sob a sua autoridade ou 
administração, a exemplo de Guam, Ilhas Midway, 
Samoa Americana e Ilhas Virgens Americanas, 
dentre outras. 
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37 – Com relação às principais formações vegetais brasileiras 
e problemas ambientais nas suas áreas de abrangência, 
assinale o que for correto. 

 
01) A vegetação do Pantanal mato-grossense é variada 

possuindo áreas de florestas, cerrado e campos e 
grande quantidade de plantas aquáticas, e essa é 
uma região livre de problemas ambientais, uma vez 
que ali não se desenvolvem atividades agropecuá-
rias, de exploração de minerais e de atividades ile-
gais de caça e pesca. 

02) Entre os principais problemas que afetam regiões 
da Mata Atlântica destacam-se a especulação imo-
biliária, desmatamentos, caça e pesca predatórias, 
queimadas e poluição industrial. 

04) No Cerrado brasileiro a vegetação é composta pre-
dominantemente de arbustos e pequenas árvores 
retorcidas e de folhas grossas, além de espécies 
rasteiras e, em consequência dos avanços da agri-
cultura e pecuária na região, a sua área original de 
abrangência está bastante reduzida. 

08) A Floresta Amazônica, a maior floresta pluvial do 
planeta, que se estende por mais de quatro milhões 
de quilômetros quadrados em terras brasileiras, 
continua sendo destruída pela extração de árvores 
para comércio e, por meio de queimadas, para  
abertura de espaços para a agricultura e pecuária. 

 
                
 
 
 
38 – Com relação aos fundamentos geológicos do espaço 

brasileiro, assinale o que for correto. 
 

01) Em território brasileiro aparecem três grandes 
bacias sedimentares que se formaram ao longo dos 
últimos 600 milhões de anos: a Amazônica, a do 
Parnaíba ou do Maranhão e a do Paraná. 

02) As áreas cratônicas ou de plataforma do território 
brasileiro correspondem aos terrenos geológicos 
mais recentes e ainda não estão muito trabalhadas 
pelos agentes de erosão. 

04) As estruturas e as formações litológicas do território 
brasileiro são recentes (do Terciário e Quaternário 
da Era Cenozoica), mas as formas de relevo são 
antigas. 

08) O território brasileiro é, na sua maior parte, formado 
por estruturas geológicas antigas: de terrenos cris-
talinos (Pré-cambriano) e grandes bacias sedimen-
tares (do Paleozoico ao Mesozoico). 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 – Com relação à organização do território brasileiro em 
regiões, assinale o que for correto. 

 

01) Palmeira, Castro e Porto Amazonas fazem parte da 
Microrregião dos Campos Gerais e da Mesorregião 
do Sudeste Paranaense. 

02) O estado do Paraná é  dividido  em  dez  mesorre-
giões geográficas sendo que o município de Ponta 
Grossa faz parte da Mesorregião do Centro Oriental 
Paranaense. 

04) As mesorregiões das unidades da federação brasi-
leira são divididas em microrregiões geográficas 
que permitem melhores cálculos de indicadores es-
tatísticos, uma vez que as mesorregiões são muito 
vastas e os municípios componentes, às vezes, 
demasiadamente numerosos. 

08) O IBGE dividiu o Brasil em cinco grandes regiões 
com base em sua homogeneidade física, humana e   
econômica a saber: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul; mas o critério de homogeneidade 
adotado tem sido questionado uma vez que as ca-
racterísticas regionais não acompanham  necessa-
riamente o traçado dos limites dos estados que as 
compõem. 

 
 
 
 
 

40 – Com relação aos aspectos físicos do espaço paranaense 
e suas características, assinale o que for correto. 

 

01) O rio Iguaçu, que nasce nas proximidades da serra 
do Mar e deságua no rio Paraná, na região da 
tríplice fronteira, é o que tem o maior número de 
usinas hidrelétricas em território paranaense. 

02) O terceiro planalto paranaense, onde predominam 
rochas basálticas e areníticas, faz parte da depres-
são periférica da borda leste da Bacia do Paraná. 

04) Os climas subtropicais do tipo Cfa e Cfb dominam 
em território paranaense e, no estado, a massa de 
ar polar atlântica tem forte atuação, particularmente 
no inverno. 

08) A mata de araucária em território paranaense 
sofreu intensa devastação ao longo dos anos, mas 
ainda se encontra bastante preservada no noroeste 
do Estado, na região do arenito Caiuá. 

 
                
 
 
 

41 – Com relação aos resultados do censo IBGE realizado 
em 2010, assinale o que for correto. 

 

01) O percentual da população rural brasileira aumen-
tou, enquanto o percentual da população urbana 
diminuiu em relação ao censo de 2000. 

02) No estado do Paraná, as cinco cidades mais 
populosas são: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta 
Grossa e Cascavel. 

04) A população total do Brasil não ultrapassou os 
170.000.000 de habitantes. 

08) As dez cidades mais populosas do Brasil passaram 
a ser: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, 
Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife 
e Porto Alegre, sendo que houve crescimento 
significativo da população nas cidades de Brasília e 
Manaus em relação ao censo de 2000. 
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42 – Com relação a termos, aparelhos ou fenômenos 
relacionados diretamente às condições de tempo 
atmosférico ou às condições climáticas, assinale o que 
for correto. 

 
01) Frente oclusa, relâmpagos, massa tropical atlântica, 

escala Fujita, sismógrafo e tsunami. 
02) Massa polar atlântica, nebulosidade, anemômetro, 

alísios, biruta e tornados. 
04) Frente fria, massa equatorial continental, granizo, 

barômetro, trovoadas e pluviômetro. 
08) Massa equatorial atlântica, áreas de instabilidade, 

furacões, cumulonimbus e escala de Richter. 
 
                
 
 
 
43 – A Semana de Arte Moderna, realizada nas principais 

cidades brasileiras em 1922, significou um marco na vida 
artística e intelectual nacional. A respeito do movimento 
modernista, assinale o que for correto. 

 
01) Os modernistas, de modo geral, defendiam o pleno 

alinhamento cultural brasileiro aos padrões hege-
mônicos europeus. 

02) Trenzinho Caipira e Abaporu figuram entre as pro-
duções modernistas mais conhecidas. 

04) Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Monteiro 
Lobato e Euclides da Cunha figuram entre os prin-
cipais modernistas de 1922. 

08) A antropofagia cultural foi uma das principais teses 
defendidas por integrantes do modernismo em 
1922. 

 
                
 
 
 
44 – Em um de seus textos mais conhecidos, Pero de Maga-

lhães Gândavo, cronista português que viveu no Brasil 
no século XVI, registrou que, se alguém possuísse meia 
dúzia de escravos na colônia, logo poderia "honrada-
mente" sustentar a si e a sua família. A respeito da ex-
ploração do trabalho escravo no Brasil colonial, assinale 
o que for correto. 

 
01) No período colonial, a escravidão negra limitou-se 

ao gênero masculino, não existindo registro sobre o 
aprisionamento e o trabalho compulsório feminino. 

02) Os engenhos do Nordeste dependeram, fundamen-
talmente, do trabalho escravo negro no plantio e 
corte da cana-de-açúcar e também nas diferentes 
etapas da produção do açúcar. 

04) Atividades como a criação de gado, a mineração e 
o tropeirismo não contaram com trabalho escravo. 
Em tais práticas, o habitual foi o trabalho livre e 
assalariado. 

08) Além do negro africano, o indígena, nativo da terra, 
também foi utilizado como escravo durante o perío-
do colonial . 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

45 – Com relação à Igreja medieval, assinale o que for 
correto. 

 
01) A Igreja exerceu um verdadeiro monopólio do sa-

ber, uma vez que controlava o ensino. As escolas 
existentes pertenciam às paróquias e os professo-
res, geralmente clérigos, difundiam uma visão de 
mundo teocêntrica. 

02) Apesar de todo o poder da Igreja medieval, não há 
registros sobre a sua interferência nas questões 
econômicas daquele período. As questões 
relacionadas aos princípios da usura e do lucro, por 
exemplo, não fizeram parte das preocupações da 
Igreja nos séculos medievais. 

04) A Inquisição foi um dos mais poderosos instrumen-
tos de controle empregados pela Igreja medieval. 
Forma extrema de reação contra as heresias que 
se opunham aos dogmas católicos, a Inquisição foi 
uma tentativa da Igreja em demonstrar força espiri-
tual e material. 

08) Além dos assuntos religiosos, a Igreja também in-
terferia nas chamadas questões mundanas, estabe-
lecendo mecanismos de coerção para impor a sua 
autoridade para além do universo espiritual. 

 
                
 
 
 
46 – As Reformas protestante e católica (ou Contrarreforma) 

foram movimentos religiosos que sacudiram a Europa no 
século XVI. A respeito de tais movimentos, assinale o 
que for correto. 

 
01) O Concílio de Trento, onde se iniciou a reação 

católica à Reforma protestante, foi um aconteci-
mento decisivo para a eliminação do Index Librorum 
Prohibitorum (índice dos livros proibidos) que, 
durante o período medieval, regeu as ações e os 
princípios teológicos católicos. 

02) A venda de indulgências pela Igreja Católica pode 
ser apontada como um dos principais motivos para 
a deflagração da Reforma protestante. 

04) Ao questionarem práticas adotadas pela Igreja 
Católica, John Wycliffe e Jan Huss tornaram-se 
precursores da Reforma protestante. 

08) A Companhia de Jesus foi instituída pela Igreja 
Católica durante o movimento da Contrarreforma 
com o objetivo de estabelecer um diálogo com as 
religiões protestantes que se originaram a partir do 
século XVI, dando início ao princípio do 
ecumenismo. 
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47 – Sobre acontecimentos recentes no cotidiano brasileiro, 
assinale o que for correto. 

 
01) A "Marcha da Maconha", como ficou conhecida, in-

tegra um movimento da sociedade civil organizada 
que tem como um de seus principais objetivos pro-
duzir uma discussão sobre a proibição e o consumo 
da Cannabis sativa no Brasil. 

02) O Palhaço, filme produzido, dirigido e protagoniza-
do pelo ator Wagner Moura, tem merecido inúmeros 
elogios da crítica especializada no Brasil. 

04) Os bombeiros cariocas que ocuparam o quartel da 
corporação no Rio de Janeiro, pedindo melhores 
salários e melhores condições de trabalho, não fo-
ram anistiados e acabaram sendo demitidos dos 
cargos. 

08) A cidade de São Paulo foi palco simultâneo para 
dois movimentos de massas: a Parada Gay e a 
Marcha para Jesus. 

 
                
 
 
 
48 – A respeito de notícias relacionadas à Copa do Mundo de 

2014, assinale o que for correto. 
 

01) A demolição do Maracanã, construído para a Copa 
de 1950, gerou indignação entre a população 
carioca. Em seu lugar será edificado um novo 
estádio denominado "Arena Cidade Maravilhosa". 

02) Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e 
Salvador figuram entre as cidades que sediarão jo-
gos da Copa. 

04) Entre as questões que têm preocupado as autori-
dades envolvidas com o planejamento da Copa no 
Brasil, aparece a limitada infraestrutura dos aero-
portos nacionais. 

08) A construção do "Itaquerão", futuro estádio do Co-
rinthians, gerou inúmeras polêmicas em virtude do 
atraso no início das obras e também dos gastos 
previstos para a execução do projeto. 

 
                
 
 
 
49 – Com base nos noticiários internacionais, assinale o que 

for correto. 
 

01) Inúmeras manifestações populares ocorreram na 
Grécia por conta da delicada situação econômico-
financeira vivida por aquele país. 

02) O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, subme-
teu-se a uma cirurgia em Havana, Cuba. Oficial-
mente a intervenção foi devido a um abscesso pél-
vico. 

04) A discussão sobre a execução de um preso mexi-
cano mobilizou a opinião pública e o judiciário do 
Texas, estado norte-americano que prevê a pena 
de morte em sua legislação. 

08) Osama bin Laden, principal líder da Al-Qaeda, foi 
executado por uma força tarefa norte-americana 
que recebeu a denominação de "Operação Gerôni-
mo". 

 
                
 
 
 
 

ATENÇÃO! 
 

Esta prova apresenta, a seguir, em sequência, sete  
questões de Espanhol, sete questões de Inglês e sete 

questões de Francês, com a mesma numeração 
(50 a 56). 

Como na inscrição você optou por uma dessas três 
línguas, cumpra agora essa opção. 
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ESPANHOL 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 50 A 56 
 

SÍNTOMAS DE UN NUEVO CAPITALISMO 
Una visión asentada en medios financieros tiende a considerar a las 

agencias calificadoras como un instrumento necesario del sistema, cuyos 
abusos se atenúan con mayor transparencia y –en lo posible– sin regulación. 
Pero todo es mucho más complejo. En rigor, las agencias constituyen un 
síntoma notable del rumbo alérgico a los límites y cada vez más concentrado 
que hoy caracteriza al capitalismo global. 

En un texto de 645 páginas titulado "Wall Street y la crisis financiera: 
anatomía de un colapso financiero", difundido en abril último, el Senado de 
EE.UU. analizó causas y responsabilidades del crack1 de 2008. Al comentar el 
papel de las agencias, ese cuerpo legislativo –insospechado de prejuicios 
ideológicos– las culpó por haber emitido "calificaciones crediticias infladas, que 
contribuyeron a la crisis al enmascarar el verdadero riesgo de muchas 
hipotecas" ligadas a la bicicleta financiera. Según la comisión, el punto clave es 
que las agencias usaron "criterios subjetivos y confusos para producir 
calificaciones" y hubo en su trabajo un "inherente conflicto de interés" al ser 
pagadas por firmas de Wall Street que se beneficiaban de los productos que 
eran mejor calificados, de manera que las agencias debilitaron sus ortodoxos 
patrones de estimación cuando convenía al negocio. 

Desde luego, no es exagerado preguntarse por qué, con este 
antecedente, habría que seguir creyéndoles. Aunque su sobrevida no parece 
estar ahora en discusión porque son las propias instituciones políticas y los 
bancos centrales las que les dan fuerza exigiendo que sean ellas las que 
califiquen al que quiera operar en el mercado. Sin embargo, es este reciclaje el 
que está en la esencia misma de su negocio, que viene mutando junto al 
capitalismo desde que John Moody devino en 1909 en el primer calificador de 
bonos de los ferrocarriles de Estados Unidos.  

El fenómeno que encarnan es propio de una lógica apropiadora 
aplicada por una élite financiera que, en los últimos 30 años, ha quedado cada 
vez más separada del sistema de producción tradicional. La "financiarización" de 
la economía global es de tal manera efecto de una concentración excesiva de la 
riqueza. En su búsqueda de mayores ganancias, el sector que encarnan como 
síntoma las agencias desmanteló crecientes sectores de la industria, 
acentuando los mecanismos de manipulación y especulación para consolidar 
aquella pirámide de beneficios.  

The New York Times iluminó ese contraste. Marcando que ningún 
ejecutivo había ido a prisión tras el crack de 2008, recordó que –en una crisis de 
deudas de los años ‘80– los fiscales enviaron 1.100 casos a juicio y 800 
banqueros terminaron entre rejas. En cambio, en los cuatro años siguientes a 
2006 hubo un promedio de sólo 72 causas al año abiertas por crímenes 
financieros. Esa impunidad explica en parte por qué es difícil ponerle el cascabel 
al gato. 

 
Adaptado de: http://www.clarin.com/mundo/Sintomas-nuevo capitalismo_0_514748618.html,  

acesso em julho de 2011. 
 

1 El término "crack" proviene del alemán krach (que significa "estallido", "escándalo") y empezó a 
utilizarse tras las caídas bursátiles de 1873 en Viena (Austria). 

 By: http://es.wikipedia.org/wiki/Crack_burs%C3%A1til 
 

 

50 – Com relação ao texto, assinale o que for correto. 
 

01) Existe uma elite financeira que nos últimos trinta anos 
trabalha separadamente do mercado financeiro tradicional. 

02) A crise do capitalismo nos EUA em 2008 afetou o 
mercado financeiro do Oriente.  

04) O legislativo dos EUA acusa as agências financeiras de 
camuflarem informações sobre a real situação do mercado 
financeiro. 

08) O texto questiona por que ainda se acredita nas 
informações das agências financeiras. 

 
                
 
 
 
 
51 – No texto aparece a afirmação "[...] el Senado de EE.UU. analizó 

causas y responsabilidades del crack de 2008." Com relação a 
esse episódio, assinale o que for correto. 

01) O crack em 2008 derrubou o governo dos EUA. 
02) O sistema capitalista norte-americano passa por uma crise 

financeira. 
04) O ano de 2008 marca uma fase de crise mundial 

denominada "El crack del 2008". 
08) A crise "del crack de 2008" foi parecida com a crise de 

1929. 
 
       

                                                 
 

52 – Com relação à afirmação: "La 'financiarización' de la economía 
global es de tal manera efecto de una concentración excesiva 
de la riqueza.", assinale o que for correto. 

01) Percebe-se que há uma tendência de o capitalismo cada 
vez mais se oligarquizar. 

02) O acúmulo de riqueza é bom para os países pobres. 
04) O financiamento da economia mundial tende a proporcio-

nar a concentração de riquezas nas mãos de poucas pes-
soas. 

08) O efeito da concentração de riqueza oligárquica nunca 
aconteceria na economia mundial. 

       
                
 
 
 
53 – Na inserção "[…] las agencias debilitaron sus ortodoxos 

patrones de estimación cuando convenía al negocio.", com 
relação ao  uso gramatical correto da palavra cuando, assinale 
o que for correto. 

 
01) É um verbo. 
02) É um advérbio. 
04) Está sendo usada incorretamente. 
08) Está sendo usada corretamente por indicar uma condição. 

 
    
 
 
 

54 – Na expressão "Esa impunidad explica en parte por qué es difícil 
ponerle el cascabel al gato.", identifique a sentença que mais 
complementa seu sentido e assinale o que for correto. 

 
01) Significa: a cobra cascavel morde o gato. 
02) Significa: fazer algo muito difícil e arriscado. 
04) Em português equivale a: cutucar a onça com a vara 

curta. 
08) Em português equivale a: antes tarde do que nunca. 

 
                
 
 
 
55 – Com relação ao texto, assinale o que for correto. 
 

01) O capital global, no capitalismo, está cada vez mais 
concentrado nas mãos de poucas pessoas. 

02) Cada vez mais, os interesses econômicos globais 
procuram reunir-se em grandes potências. 

04) As mudanças no capitalismo advêm do ano de 1909 
quando John Moody qualificou valores para as ferrovias 
dos EUA. 

08) Existe um mecanismo de manipulação e especulação para 
consolidar uma pirâmide de benefícios nas mãos de 
poucos gestores. 

 
                
 
 
 
56 – Com relação à inserção "El fenómeno que encarnan es propio 

de una lógica apropiadora aplicada por una élite financiera que, 
en los últimos 30 años, ha quedado cada vez más separada del 
sistema de producción tradicional.", assinale o que for correto. 

 
01) A palavra "es" é um verbo. 
02) A palavra "ha quedado" é uma perífrase verbal. 
04) A palavra "tradicional" está modificando o substantivo 

"producción". 
08) A palavra "lógica" é um adjetivo. 

 
                
 
 
 

 
 
 

http://www.clarin.com/mundo/Sintomas-nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Crack_burs%C3%A1til
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INGLÊS 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 50 A 56 
 

How to Feed a Growing Planet 
 Here’s an uncomfortable math problem: by 2045 
Earth’s population will likely have swelled from seven to nine 
billion people. To fill  all those stomachs – while accounting for 
shifting consumption patterns, climate change, and a finite 
amount of arable land and potable water – some experts say 
global food production will have to double. How can we make 
the numbers add up? 
 Julian Cribb, author of The Coming Famine, says 
higher yielding crop varieties and more efficient farming 
methods will be crucial.  So will waste reduction. Cribb and 
other experts urge cities to reclaim nutrients and water from 
waste streams and preserve farmland. Poor countries, they 
say, can improve crop storage and packaging. And rich nations 
could cut back on resource-intensive foods like meat. In fact, 
wherever there is easy access to cheap food, people buy more 
than they consume. We could thus all start by shopping 
smarter – and cleaning our plates. 
 As Cribb notes, food security is increasingly a 
collective challenge. It’s also a chance "to pull together on 
something we can all agree about, share and enjoy".  

 
Adaptado de: Amanda Fiegl – National Geographic Magazine, July 2011. 

 
 

50 – Com relação ao que se pode inferir do texto como um 
todo, assinale o que for correto. 

 

01) Estima-se que, em pouco mais de trinta anos, a 
população mundial aumentará de sete para nove 
bilhões de habitantes. 

02) Quando têm acesso a alimentos baratos, as 
pessoas tendem a comprar mais do que 
consomem. 

04) Será necessário reduzir o consumo  de água 
potável. 

08) Assegurar o sustento da humanidade é, cada vez 
mais, um desafio da coletividade. 

 
                
 
 
 
 
 

51 – Com relação aos motivos pelos quais, segundo alguns 
especialistas, a produção de alimentos deverá ser 
duplicada, assinale o que for correto. 

 
01) Os eixos magnéticos da Terra se alteraram. 
02) As condições climáticas estão mudando. 
04) A quantidade de terra cultivável é finita. 
08) Os padrões de consumo estão mudando. 

 
                
 
 
 
 
 

52 – Sobre as sugestões do autor Julian Cribb, assinale o que 
for correto. 

 

01) É preciso investir em culturas mais produtivas. 
02) É preciso reduzir as taxas de natalidade. 
04) É preciso reduzir o desperdício de alimentos. 
08) É preciso investir em métodos de cultivo mais 

eficientes. 
 
                
 
 
 
 

 
 
53 – Com relação ainda ao que dizem Cribb e outros 

especialistas, assinale o que for correto. 
 

01) Países pobres devem melhorar seus sistemas de 
armazenamento de gêneros alimentícios. 

02) Países ricos devem importar alimentos produzidos 
por países em desenvolvimento. 

04) Os preços dos alimentos em geral precisam ser 
reduzidos. 

08) Países ricos devem reduzir o consumo de alimentos 
que requerem muito investimento, como carne. 

 
                
 
 
 
 
54 – De acordo com o texto, nós, humanos, poderíamos 

tomar algumas atitudes para amenizar os problemas 
apontados. Com relação a essas atitudes, assinale o que 
for correto. 

 
01) Usar o bom senso ao fazer compras. 
02) Nunca deixar restos de comida no prato. 
04) Reduzir o número de refeições diárias. 
08) Usar pratos menores. 

 
                
 
 
 
 
55 – Com relação aos segmentos verbais will likely have 

swelled e will have to double, ambos presentes no 
primeiro parágrafo do texto, assinale o que for correto. 

 
01) O primeiro está no futuro do presente composto e o 

segundo no futuro do presente. 
02) O primeiro se refere a um evento já ocorrido e o 

segundo a um evento ainda por ocorrer. 
04) Ambos são tempos verbais equivalentes. 
08) O primeiro se refere a um fato que, em 2045, já 

poderá estar consumado e o segundo se refere a 
um acontecimento que deverá ocorrer no futuro. 

 
                
 
 
 
 
56 – Quanto aos termos higher yielding e more efficient, 

presentes na primeira sentença do segundo parágrafo, 
assinale o que for correto. 

 
01) Dão um sentido positivo aos substantivos que os 

seguem. 
02) São adjetivos no grau superlativo. 
04) São advérbios de lugar. 
08) São adjetivos no grau comparativo. 
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FRANCÊS 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 50 A 56 
 

Pour la première fois, les hommes se sentent plus 
seuls que les femmes. 

Les hommes ont été en 2010, pour la première fois, 
plus nombreux que les femmes à appeler SOS Amitié, qui note 
par ailleurs un rajeunissement des personnes en détresse 
composant son numéro, selon un observatoire de l’association 
diffusé vendredi. 

SOS Amitié a reçu 662.000 appels en 2010: 50,9% des 
appelants étaient des hommes, 49,1% des femmes. Dix ans 
plus tôt, les proportions étaient de 54,3% de femmes pour 
45,7% d’hommes. 

LES JEUNES DE PLUS EN PLUS SEULS 
Si le nombre d'appels a fortement augmenté depuis 

2000, pour atteindre 728.000 en 2009, il a baissé de 9% en 
2010 pour l'ensemble de la France. SOS Amitié explique ce 
recul par la mise en place d'un nouvel outil de recueil des 
données et par un nombre d'écoutants en baisse. 

46% des appelants de l'an dernier avaient entre 45 et 
56 ans, alors qu'ils représentent 26% de la population. Un 
pourcentage en forte baisse par rapport à 2005 (58%). SOS 
Amitié note un glissement du pourcentage vers la tranche 
d'âge 25-45 ans. Ainsi, elle constituait 29% des appelants en 
2005, contre 43% en 2010. 

LA PAUVRETÉ ACCROÎT LA SOLITUDE 
En juillet, la Fondation de France a publié une étude 

sur "Les solitudes en France", qui montre que la pauvreté 
aggrave encore le risque d’isolement. 18% des personnes 
déclarant des revenus inférieurs à 1000 euros par mois sont 
en situation d'isolement, contre 9% en moyenne en France. 

Dès l'âge de 30 ans, quand on est pauvre, on est sept 
fois plus seul que la moyenne. C'est en effet autour de la 
trentaine que les individus réorganisent leur vie sociale autour 
de la famille et du travail. 
 

Adaptado de: Le Monde, edição eletrônica de 09/09/2011.  
Disponível em www.lemonde.fr, acesso em setembro/2011. 

 
Information: SOS Amitié: "Service d'écoute des personnes en difficulté par le 
téléphone et par la messagerie de l'Internet" (www.sos-amitie.com). 
 
 

50 – A respeito do título do texto, assinale o que for correto. 
 

01) Transmite uma informação. 
02) Antecipa parte do conteúdo do texto. 
04) Faz uma comparação. 
08) Faz uma afirmação. 

 
                
 
 
 

51 – A respeito do texto, assinale o que for correto. 
 

01) É de caráter informativo. 
02) Contém dados estatísticos. 
04) Aborda um tema ligado ao comportamento humano. 
08) Trata da competição entre homens e mulheres. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
52 – Ainda a respeito do texto em si, assinale o que for 

correto. 
 

01) Não faz críticas ao governo francês. 
02) Dirige-se especificamente aos solitários. 
04) Não procura apresentar soluções definitivas para o 

problema da solidão. 
08) Elogia a associação SOS Amitié. 

 
                
 
 
 

53 – Quanto às informações contidas no texto, assinale o que 
for correto. 

 

01) Entre as pessoas que recorreram ao SOS Amitié 
em 2010, havia mais homens do que mulheres. 

02) Em 2010, SOS Amitié recebeu mais de 600 mil 
chamadas. 

04) O número de atendentes do SOS Amitié está em 
baixa. 

08) Em 2000, nenhum homem recorreu ao SOS Amitié. 
 
                
 
 
 

54 – Tomando por base as informações veiculadas pelo texto, 
assinale o que for correto. 

 

01) Atualmente, as mulheres não telefonam mais para o 
SOS Amitié. 

02) Antes de 2010, o número de homens que recorriam 
ao SOS Amitié era inferior ao de mulheres. 

04) O número de pessoas que telefonaram para o SOS 
Amitié em 2010 foi menor do que em 2009. 

08) A maioria das pessoas que telefona para o SOS 
Amitié tem mais de 70 anos. 

 
                
 
 
 

55 – Com relação às conclusões do estudo "Les solitudes en 
France", mencionado no texto, assinale o que for correto. 

 

01) A pobreza agrava o risco de isolamento. 
02) Todos os franceses solitários são pobres. 
04) A solidão leva ao empobrecimento. 
08) Mais de 10% dos franceses com renda mensal 

inferior a 1.000 euros estão solitários. 
 
                
 
 
 

56 – Com relação à disposição das informações no texto, 
assinale o que for correto. 

 

01) O segundo parágrafo contradiz o primeiro. 
02) Os dois últimos parágrafos associam solidão e 

condição social. 
04) O terceiro parágrafo repete informações apresenta-

das no primeiro. 
08) Nos dois primeiros parágrafos, são apresentados 

dados do SOS Amitié comparando homens e 
mulheres. 

          
 
 
 
 
 

 

http://www.lemonde.fr
http://www.sos-amitie.com

