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Questôcs 1 e 5

Leia com atenção

coMuNrcAçÃo E ExPREssÃo 5. Dentre as seguintes palavras extraÍdas do fragmento
acima, indique aqu€la que tenha um sentido oposto
ao de suaye:
a) áspero d) modesto
b)virgem e) humilde
c) extinto

Qu6tões 6 r 9
Leia com atençâo:

"Torce, aprimora, alteia, lima
A frase; e, enfim,

No veÍso de ouro engasta a rima,
Como um rubim,

Quero que a estrofe cristâ.lina,
Dobradas ao jeito

Do ourives, saia da oficina
Sem um defeito:"

(Olavo Bilac, "ProfissAo de Fé", Poesr'as)

6. Nos versos acima, a atividade poética é compâradâ
ao lavor do ourives, porque, para o autor:
a) a poesia é preciosa como um rubi
b) o poeta é um burilador
c) na poesiâ nâo pode fâltar a Íima
d) o poeta não se assemelha a um aíesão
e) o poeta €mprega a chave de ouro

7. Pode-se inferir do texto acima que, para Olavo Bi-
lac, o ideal da forma literária é:
a) a libertação
b) a isomeuia
c) a estrofação
d) a rima
e) a p€ÍfeiÉo

E. D€ntre as seguint€s passagens, extraídas de po€mas
de outros autores, assinale aquela que pode ser con-
siderada uma reiteração da proposta contida no
fragmento de "PÍofissâo de Fé":
a) "Este verso, apenas um arabesco / em torno do

elemento essencial - inatingível. "
b) "Assim eu quereria o meu último po€ma/ Que

fosse terno dizendo as coisas mais simples e me-
nos intencionais"

c) "Musa! (...) dá-me o hemisúquio d'ouÍo, a ima-
gem atrativa,./ A rima (.,-)/ a estrofe limpa e vi-

d) "Mundo mundo vasto mundo,/se eu me cha-
masse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma
solução."

e) "Catar feijão se limita com escrever:/joga-se os
grãos na água do alguidar/e as palawas na da fo-
lha de papel;"

"Os ritos semibárbaros dos Piagas,
CultoÍes de Tupà, e a terra ürgem
Donde como dum tronco enfim se abriram
Da cruz de Cristo os piedosos braços;
As festas e batalhas mal sangradaE
Do povo americano, agora extinto,
Hei de cantar na lira.

Cantor modesto e humilde,
A fronte nâo cingi de miío e louÍo,
Antes de yerde rama engrinaldei-a,
De agÍestes flores enfeitando â lira;
Não me assentei nos cimos do Parnaso.
(...)
Cantor das s€lvas, €ntre bravas matas
Áspero tronco da palmeira escolho. "

1. O poema de quc se extraiu o texto acima pode ser
considerado, sob o ponto d€ yista dâ "escola" li'
terária ou estilo de época, como:
a) arcaico - d) simbolista
b) prê-modernrslâ ei românrico
c) aÍcâdlco

2. Nos yersos acima, o autor promete calrtar:
a) as batalhas incÍuentas en1Íe indígenas e america-

nos
b) I TerÍa de Santa Cruz, €ntâo extinta
c) a cultura e o ambiente do povo indÍgena
d) a realeza dos ritos, mirtos e louros semibárbaros
e) as flores agrestes dos píncaros do PaÍnaso

3. No verso Ndo me assenlei nos cimos do Parnaso,
pode-se dizer que o poeta:
a) critica o parnasianismo brasi.leiro
b) não aceita os princípios do realismo-naturalismo
c) rejeita a temática sentimentalista
d) despreza a insptação diüna
e) recusa-se a seguir os cânones do classicismo

4. No texto, os termos cingi, engrinoldêi e ogrestes w-
dem ser entendidos como:
a) cindi, exultei, agressivas
b) citei, espalhei, agÍícolas
c) circundei, adornei, rústicas
d) celebrei, ceifei, grosseiras
e) enchi, casei, bucólicas

70



9. Indique, d€ntÍe os veÍsos abaixo, aquele quc, sob o
ponto de vista da métricâ, tem a mesrna contaSem
de sílabas do verso: Do ourives, soia da ofrcina:
a) "A natureza âpática esmaec€"
b) "Minha terra t€m palmetuas"
c) "Dobra o sino ... soluça um verso de Dirceu ..."
d) "Não morrerás, Deusa sublime!"
€) "São Pâulo! comoçáo de minha vida ..."

Qu€stões 10 a 13
Leia atentamente:

(...)
"Penetra surdamente no reino das palavras
Lá estão os poemas que esperam ser escritos."
(...)
"ChegÊ mais perto e contempla as palavras.
cada uma
tem mil fac€s secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem inteÍesse pela resposta,
pobre ou terrÍvel, que lhe deres:
Trouxeste a chave?"

("Procura da Poesia")

10. Os trechos do poema acima indicam:
a) uma poética simbolista
b) um poemâ metrificado
c) fÍagmento de um soneto
d) um poemÂ em prosa
e) uma composiÉo de Yersos livÍes

I l. Pelos trechos apresentados, pode-se afirmar que é

condição básica da atiüdade poéticâ:
a) decifrar o sentido latente das palavras
b) purificar as palavral para se obter uma expressão

perfeita
c) conter na fragilidade das palavras a tempestuosi-

dade da vida
d) descrever o lado obscuro das palavras ambÍguas
e) fazer uma poesia baseãda no ritmo e na musicali-

dade

12. Os trechos do po€ma acimâ repÍesentam:
a) um conselho ao jovem po€ta para que observe as

regas da gramática
b) um convite para explorar os valores virtuais e

imanentes das palavras
c) um apelo paÍa que as pessoas somente façam

poesiâ quando de posse da chave de ouro
d) a valorização do dicionário para o conhecimento

das palavras
e) um colocação ética quanto à inacessibüdade da

poesia

13. As caÍactêrísticas dos fragmentos acima apresenta-
dos permitem classificar o poeta como:
a) parnasiano d) regionalista
b) intimista e frlosófico e) simbolista
c) modernista

14. Leia atentamente:
"Nas carreiras em que o número de inscritos for in-
ferior ao triplo do número de vagas of€recidas, to-

dos os candidatos inscritos seráo convocados para a
2l fase, independentemente do comparecimento à
1l fase ou do resultado obtido." (Manual de Inlor-
mações da FUYEST, 1980)
Segundo o texto acima, pode-se dizer que:
a) Todos os candidâtos serão convocâdos para a 2i

fase, indep€ndentemente do resultado obtido na
prova da ll fase.

b) Serão impedidos de compaÍeceÍ à proya dâ I i fa-
se os candidatos às carreiras em que o número de
inscritos for inferioÍ ao triplo do númeÍo de vÂ-
gas.

c) Os candidatos seÍão conyocados tanto na lf
quanto na 23 fase, desde que correspondam à
terça parte do total de inscritos.

d) O candidato pode comparecer tâo-som€nte à 2:
fase dos exarnes, desde que, na carreira por ele
escolhida, o número de inscritos não seja supe-
rior ao triplo do número de vagas.

e) O número de vagas oferecidas na 2! fase é o tri-
plo do número oferecido na I i fase, independen-
temente das notas obtidas na carreira escolhida.

15. Assinale o período que 1stá pontuado corretamen-
te:
a) Solicitamos aos candidatos que respondam às

perguntas a seguir, importantes paÍa efeito de
pesquisas relativas aos vestibulares.

b) Solicitamos aos cândidatos, que respondam, às
perguntas a segufu importaDtes para efeito de
pesquisâs relativas aos vestibulâÍes.

c) Solicitamos aos candidatos, que respondam às
perguntas, a seguir impoÍtantes para efeito de
pesquisas relativas aos vestibulares.

d) Solicitamos, aos candidatos que respondam às
perguntas a seguir importantes para efeito de
pesquisas relativas aos vestibulares.

e) Solicitamos aos cândidatos, que respondam às
p€rgunta.s, a seguir, importantes para efeito de
pesqúsas relativas aos vestibu.lares.

16. Indique a alternativa correta:
a) Preferia brincar do que trabalhar.
b) Preferia mais brincâr a trâbâIhff.
c) Preferia brincar a Eabalhar.
d) Preferia brincÂÍ à trabalhar.
e) Preferia mais brincar que trabalhar,

17. Indique a âlternativa correta:
a) TÍatavam-se de questões fundamentais.
b) Comprou-se terrenos no subúrbio.
c) Precisam-se de datilógrafas.
d) Reformam-se ternos.
e) Obedeceram-se âos severos regulâmentos,

18. Em "Queria 4ue me ajudasses" , o trecho sublinha-
do pode ser substituído por:
a) a sua ajuda
b) a Yossa ajuda
c) a ajuda de você
d) a ajuda deles
e) a tua ajuda
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19. O tcÍmo sublinhado na frâse "OutroÍa ,touw bon-
des em São Paulo" tcm o mesmo sentido em:
a) O professor houve por bem rcconsiderar a de-

cisão.
b) Houve vm drsâgÍadávcl ineidcrte ontcm,
c) S€mpre àozve homcns dc bcm.
d) Não sei como clc s€ áorve com a justiça.
c) O sentenciado houve do podcr público a sus-

pcnsÃo de sua pena.

20. Indiquc a âltcrnativa corÍeta:
a) FiLnes, novclas, boas convcrsas, nada o tiravam

da apatia.
b) A pátria não é ninguém: são todos,
c) Se nEo vier as chuvas, como faremor?
d) É precaríssima as condiçôcs do prédio,
e) Vossa Senhoria vos prcocupals dcmasiadamentc

com a vossa inagcm.

21. Indiquê a altcrtrativa corrcta:
a) O laüão foi apanhado cm flagÍantc.
b) Ponto é a intercessÃo de duss linhar.
c) As despe,sas da mudança scr[o yultuosas,
d) Assistimos a uma úolenta coalizão de ca-

minhões,
e) O artigo incerto na Revista das Ciências foi lido

por todos nó§.

22. Dcntre as seguintes opções, indiquc aqucla quc con-
tênha gomêntc tcrmos de oÍigem tupi:
g) buquê, índio, taquara
b) arara, quiabo, micróbio
c) arar, futebol, fubá
d) xâirlpu, mac,umba, saci
e) mandioca, cipó, peroba

23. Dcntrc as seguintcs frucs, assirale aqucla quc do
contém ambigüidade:
a) Peguei o ônibus corr€ndo.
b) Esta palavra pode têÍ mais dc um gentido.
c) O guaÍda detcvc o suspcito cm sua calÊ,
d) O menino üu o incêndio do prédio.
c) Dêputado fala da reuniÁo no Canal 2.

24. Em "O menino levou uma ároncal", a palawa su-
blinhadâ, termo de glria cmprcgado na fala popular
e coloqúal do Brasil, pode ser entendida como:
a) aversão d) rcprcsália
b) repressão e) repre€nsão
c) rejeição

MATEMATICA

25. Cada um dos cartóes abaixo tem de um lado um
número e do outÍo lado uma letÍa.

A
Alguém afirmou que todos os caÍtões que têm uma
vogal numa face têm um número par na outra.
Para verificar se tal afirmaça-o é verdadeira

é necessário virar todos os câÍtõêr.
é súlciente üÍsÍ o3 dols primeiros caÍtõca.
é rullcicnte ürar os dois úlümos câÍtões.
é suficientê viraÍ os dois cfftões do meio.
é suÍiciente üÍú o primelÍo e o úldmo c8ÍtÍo.

26. O valor da exprersão
r.(â-+)

é:

ú+

b)?

ql

d)1'5

") -1,5

a)
b)
c)
d)
e)

a)x) I
b)0<x(10
c)x)10
d)x>0
e)0(x(1

rf, lt' . I

e) t/T + t

28. O númoro do anagramas da palavra FUVEST qur
começam e teÍminam por vogal é:
a) U d) 120
b) 48 a) I'14
c) 96

b)+
c)2

29. Nume clrcunfeÉncia $tá inscrito um triângulo ABC;
scu lado-{C é igual ao raio da c,ircunforênsla. O
ángulo BAC mcde:
a) 15' d) 45"
b) 30' e) 60'
c) 36'

27. O valor da expressão

)JT d)

2-JZ
J2-t é

',

30. A equ8ção do segundo grau ax2 - 4x - 16 = 0 tom
uma raiz cujo valor é 4. A outra raiz é:
a) t d)-1
b)2 e) -z
c)3

31. llogsqxl + logrox = 0 se e somente se

O valor de (sen 22'30' + cos 22"30')2 é

4+ d)l

»\* e)2

")L*

2 3B
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33. O sistema lineu

x+y=0
x+z=0
xfmz=0

é inde terminsdo paÍa:
a) todo m Íeal d) m = -l
b) neúum m rcal e) m = 0
c) m= I

34. Na figura abaixo o ângulo OôA mcde 90", o ângulo

C6À mede 45o e o segnento OC mede V-t

a) 3/4
b) t/3
c) l/2

d) t/4
e) l/E

39. Nas Cianoflceas não se conhece nenhum processo
de r€produção sexuada. Nessc gÍupo a variabiüdade
genéüca é causada cspccialmente por:
a) recombinação genéticâ
b) mutâçáo
c) permutaçâo
d) conjugaçEo
e) cruzâmentos seletivos

,lO. No descnvolvimento dos cordados, três cáracteres
gerais salientam-se, distinguindo-os dc outros ani-
mais. Assinale a alternativa que inclú estes três ca-
ractêres.
a) notocorda, três folhetos gcrminativos, tubo ner-

voso doÍsal
b) corpo segmentado, tubo digestivo completor tu-

bo ncrvoso dorsal
c) simetria bilateral, coÍpo scgmentado, notocorda
d) simetria bilateral, tr& folhetos g€rminativos, no-

tocorda
e) tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas bran-

qúais na faringe

41, Na cisticercose, o homcm pode fazer o papel de
hospedeiro intermediário no ciclo evoluüvo da Tae-
nio solium «ênia). Isto acontece porque
a) ingeriu ovos de tênia.
b) andou descalço em terÍas contaminadas.
c) foi picado por "baÍbeiro".
d) comeu carne de porco ou de yaca com larvas da

tênia.
e) nadou em água com caramujo contaminado.

42. Assinale a alternativa que contém apenas plantas da
família das leguminosas:
a) xuxu, abobrinha e beringela
b) pepino, abobrinha e tomate
c) batata, tomate e cenouÍa
d) batatinha, batata doce e cenoura
e) feijão, ervilha e soja

43, Todos sabem que o cavalo tem transpiÍaçeo abun-
dante; que o cão toma fôlego quando cansado, com
a lÍngua pendendo para fora da boca; que o porco
deitá na lama e depois se seca ao aÍ. Estes mecanis-
mos
a) diminuem a tempeÍâtura do animal.
b) destinam-se a produzir mais energia.
c) melhoram a respiração do ânimal.
d) favorecem a excreçâo do animal,
e) não têm relação entre si.

2 N
Legênda r

hoficm h6mofÍllco

hoínêm normâl

mulheÍ norfiÉl3 45 6

A equação da reta AB é:
a)x+y-2=0
b)x+y-l=0
c)x-y+2=0
d)x-y+1=g
e)x-y-l=0

c

B

0x

35. Em um plano é dada uma circunferência e um ponto
A pertenc€nte a ela. O lugar geométrico dos pontos
do plano eqüidistantes da circunfeÍênciâ e do ponto
A é uma:
a) rea d) sêmi.reta
b) circunferêncir e) parábola
c) elipce

36. São dador cinco pontos úo coplanares A, B, C, D,
E. Sabe-sc que ABCD é um retângulo, AE I AB e

AE !AD. Pode.se conclúr que são perpendiculares
as retâs:
a)E{eEB d)EA eAC
b)EC e CA e)ACeBE
c)EBeBA

EtoLoGtA

37. Um criador que desejass€ aumentar a m&ia de pe-
sos de seus porcos deveria usar qual dos métodos
abaixo?
a) Cruzar porcas de peso médio com porcos de pcso

médio.
b) Cruzar porcos de peso pcqueno com porcárl dc

peso elevado.
c) Cruzar poÍcos e porÉs ao âcaso. até obter au-

mênto da média de peso.
d) Cruzar porcos e porca.s de maior p€so possível.
e) Cruzar porcos c porcas ao acáso, paÍa aumentar

a ocorrência de mutaçóes.
3E. O gene ressessivo ,h está localizado no cromos-

somo X e é o responsável pela hemofiüa na
espécie humana. Com base nessas informações e

nas contidas nâ árvore gencalógica abaixo, res-
ponda a seguinte pergunta: se a mulher 4 casar
com um homem normal e seu primeiro filho for

' um menino hcmofllico, qual é a probabi.lidadc de
que o prórimo frlho homem desse casal venha a
ser hemoÍIlico?
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rl4. O gráfrco e a tabela abaixo mostrâm as curvas de
absorção de energia pelas clorofrlas e os compri-
m€ntos de onda da luz.

compÍimento
de onda em lÍU,r

luz

-clorof 
ila a

---cloroÍilâ b

48. As mat& ttermelhas, fenômenos que podem trâzêÍ
sérios problernas para organismos marinhos e mes-
mo paÍa o homem, sâo devidas
a) à Srande concentÍação de rodoflceas bentonicas

na zona das marés;
b) ao vazamento de petróleo, o qual estimula a pro-

liferação de diatomác€âs marinhas.
c) à presençâ de poluentes quÍnicos proveniêntes de

esgotos industriais.
d) à reação dê certos poluentes com o oxigênio pro-

duzido pelas algas marinhas.
e) à proliferaçâo excessiva de certas algas

planctônicâs que liberan toxinas na água.

GEOGRAF]A

49. Tendo em vista as característicâs físicas e as atiüü-
des econômicas numa escala global, qual das corre-
laçóes abaixo pode ser considerada corÍeta?
a) faixa das médias latitudes do hemisfério srú -zonas agrÍcolas de produtos tropicais
b) zonas equatoriais e tÍopicais de ambos os he-

misférios - cultura de cereais em grande escala
c) faixa de clima temperado do bemisfério norte -grandes áreas industriais
d) regiõ.s polares setentrioÍrais - agricultura de

jardinagem
e) regiÕes montaDhosâs e de planaltos - extração

de minérios e cultuÍa de vegetais de clima quente

50. Regilro dé relevo predominantemente suave, com
hidrografn yoltado paro o Mar do None, de clima
tendenCo para o tempemdo continental, intenss-
menle industrislizoda e urboni4,ods. Essa descrição
refere-se a umâ parte da Europa situada
a) entre a cadeias dos Alpes e a dos Apeninos.
b) entre os rios Reno e Elba.
c) entre os mares Mediterrâneo e Negro.
d) na Penlnsula lbérica.
e) nos países escandinavos.

51. No mapa acima estão assinalados dois importantes
elementos da paisagem africana, que são:
a) fueâ de ocorrência da floresta pluvial sempre ver-

de e bacia do Congo
b) área de ocoÍrência da savana e bacia do rio Oran-

ge

c) região de clima tropical e bacia do rio Niger

l,

39O.|.m
,t:lo.5«)
50G560
560600
600€50
650-760

I violeta
a,lll
verde
amarcla
larania
vermelhe

4O0 500 600 700 mp

Analisando-os, conclui-se que, teoricamente, obter-
se-ia maior produtividade em plantas iluminâdâs
por luz:
a) azul d) laranja
b) verde e) vermelha
c) âmarela

45. Dentre as formações vegetais brasileüaJ, a que
apresenta a mais alta freqüência de Gimnospermas
é a formaçáo conhecida como
a) mâta pluviâl de coniferas.
b) campos cerrados.
c) floresta perenifólia de encostâ.
d) mata de araucfuias.
e) mata amazônica.

46. Para que uma plânta possa sintetizar as substâncias
orgânicas essenciais ao seu metâbolismo, ela precisa
absorver COr. Em uma planta vascular, o CO2
a) difunde-se através da epiderme, cai no sistema

vascular e dal atinge os cloroplastos.
b) p€netÍa pelos estômatos e por pressão atÍavessa

os câmpos de pontuação primária e chega aos
centros fotossintetizadoÍes.

c) penetra pelos estômatos de cada célula e dissolve-
se nas lamelas clorofiliaras (tilacóides), onde se

dá a captação dê energia luminosa.
d) entra na folha p€los estômatos, dissolye-se na pa-

rede das células do mesófilo, atravessa o plasma-
lema e chega ao citoplasmâ e aos plastos.

e) difunde-se através das teÍminações vasculares,
atÍavêssa â membrana celular e atinge as molécu-
las de clorofrla nos cloroplastos.

47. O PROÁLCOOL, programâ brasileiro para a pro-
dução de cornbustÍvel, baseia-se, fundamentalmen-
te
a) na plantação extensiva de maDdioca e cana de

açúcâr paÍa a pÍodução de metano.
b) na utilização de energia Iuminosa para produção

de carboidratos, por fotossíntese, e posterior fer-
mentaçâo deste para obtenção de etanol.

c) na utiliação de extensas áreas de cerrados para a
produção de proteínas vegetâis e posterior ob-
tenção de rílcool por destilação.

d) na utilização de energia térmica do sol pela cana
de açúcar para a produção de metanol.

e) na busca de fontes alternativas de energia para
substituir os combustíveis oriundos da biomassa.
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d) região de clima equatorial e baciâ do Íio Nilo
e) região de veBetaçâo súeliana e bacia do rio

Zambçze

52, O clima medite[âneo, pr€s€nte na fachada meri-
dional dâ Europa, pode seÍ caÍacterizado da seguin-
te forma:
a) veÍão fÍesco, inverno rigoroso e chuvas de outo-

no
b) veÍão quente, inverno rigoroso e chuvas de yerão

c) verão curto, inverno rigoroso e longo c chuvas de
verâo

d) verão quente e seco, inverno brando e chuvoso
e) verão brando, inverno rigoroso e chuvâs o ano

todo

55. As fueas assinaladas no mapa acima indicâm:
a) temp€raturas médias anuais mâis elevadas
b) maiores médias pluviométricas anuais
c) maiores altitudes
d) mÂiores amplitudes térmicas mensais
e) maior ocorÍência de geadas

56. A rcdê fcrroviária do Estado de São Paulo conhc-
ceu seu principal período de crescimento
a) após a 2l guerra mundial, com À implaDtaÉo de

gandes indústrias no estado.
b)na década de 1930, em consequência da gÍande

crise econômica de 1929.
c) em fins do século XIX e início do século XX,

com a expansâo da cultura de café.
d) nos últimos dez anos, em consequência da crise

no abestecimento de petróleo.
e) em meados do século XIX, quando erâ impor-

tante I exportaçilo de açúcar e café por Santos.
57. Assinale a alternatiya onde apareçam dois produtos

que ocupam lugar de destaque eDtre as exportaçõca
brasileiras:
a) ústo, prata, ferro e cobre
b) ferro, urânio, zinco e manganês
c) mercúrio, petróleo, bâuxita e carvão
d) carvão, xisto, bâuxita e zircônio
e) chumbo, gás natural, alumínio e cobre

58. Entre os indicadores que melhor têm rctÍatado os
desequilíbrios econômicos regionais do território
brasileiro, temos:
a) existência de moyimentos migratórios dirigidos

do Nordeste paÍâ o Sudeste
b) existência de movimentos migratórios dirigidos

do interior para o litoral
c) êxodo rural acentuado no Nordeste e mJdmo no

Sudeste
d) ocupaçâo do Centro-Oeste e Amazônia através

da pecuária por exigir muita mão de obra
e) existência do Polígono das Secas da Búia ao

Maranhão

59. Os portos brasileiÍos de Imbituba, em Santa Catari-
na, e Tubarão, no EspíÍito Santo, são, respeútiva-
mente, importantes portos de embarque de:
a) cârvão mineral e minério de ferro
b) fécula de mandioca e caryão mineral
c) madeira e manganês
d) carvão mineral e bauxita
e) erva-mate e minério de ferro

3

2

4

53. Os números contidos no mâpa acima indicam a pr+
sença de significatiyas atividades econômicas da
América do Norte. Assinale a âlteÍnativa que me-
lhor identilica a distribuição indicada.
a) l - Extração de Pêtróleo - 2. Cultivo dc ce-

reais - 3. Região industrializada - 4. Explo-
ração de madeiÍa

b) l. Região industrializala - 2. Cultivo de cereais

- 3. Extrâção de Petróleo - 4. Exploração de
madeira

c) l. Exploração de madeira - 2. Extração de
PetIóleo - 3. Cultivo de cereais - 4. Região in-
dustrializada

d) l. Cultivo de cereais - 2. AgricultuÍa de algodão -

3. Exploração de madeira - 4. Região
industrializâdâ

e) l Extração de Petróleo - 2. Cultivo de cereais

- 3. Exploração de madeira - 4. Região indus-
trializÀda

54. As principais atiüdades agro-psstoris da Zont da
Mata, do AgÍeste e do Sertão, no Nordeste bÍasilei-
ro, são, respectivamen te:
a) layourâs de cacau; culturas de algodão e sisal;

culturas de subsistência e suinicultuÍa.
b) lavouras de cana-de-açúca-r; culturas de soja; cul-

turas de carnaúba.
c) lavouras de cana-d+açúcar; culturas de algodão

e sisali criação de gado bovino.
d) lavouÍas de cana-de-açúcar; culturas de milho e

suinicultura; fruücrÍtura.
e) lavouras de cacau; culturas dê a.lgodão e amen-

doim; culturas de aroz de vazante.
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60. Osrecursos nâturais brasileiros, embora bastantedi-
versificados, mostram certas limitaçõ€s, €sp€cial-
mente no setoÍ r€ferente a combustív€is fósseis,
pois
a) as reservas conlecidas de p€tróleo são pequenas

e o carvão é de qualidade inferior
b) a localização das jazidas em relação aos centros

consumidores impede sua utilização efetiva.
c) tais recursos são tÍpicos de bacias sedimentaÍes e

estas estruturas geológicas não ocorrem no Bra-
sil.

d) o sistemâ eneÍgético brasileiro está baseado prin-
cipalmente no uso da hidroeletricidade.

e) a ocorrência de petróleo apenas na plataforma
continental dificulta sua extração,

FÍSIcA

61. Átravés do espelho (pluro) retrovisor, um moto-
rista vê um caminhão que üaja atÍás do seu carro.
Observ"ando certa insorição pintada no pára+hoque
do caminhão, o motorista vê a seguinte imagem:

SOBFIA

Pode-se conclür que a inscrição pintada naquele
para-choque é:

^tf,[08

Assinale a alteÍnativa em que estão coÍetamenie
representadas as direções e sentidos das forças quc
agem sobre a esfera A.

a) b) c)

d) e)

64. Uma bolinha de massâ m, sob a ação da graüdade
e presa através de um fio a um ponto P (üde ÍiguÍa),
é abandonada em B, a partir do repouso. Qrundo
a bolinha passa por A, diretamente abaixo de P,
o fio se rompe.

B

Nos eixos x, y traçados, qual dos esquemas abaixo
pode representar a trajetóÍia subsequente da bolinha?

4 b) c)

a)

b)

c)

d)
e)I r uu0s

s0Ba r a

e0 nf,ll
s08urY

62. Com 4 pilhas ideais de 1,5 V, uma lâmpada de 6 V
e fios de ligagão, podem-se montar os ciÍcütos
esquematizados abaixo. Em qual deles a lâmpada
brilhará mais intensamente?

a) d)

b)
e)

c)

63. Duas esferas Íígidas A e B, iguais,
estaio em equilrtrio dentro de uma
caixa, como na figura ao lado, Su-
ponha nulos os atritos. Considere
unicamente as forças de contato
nos pontos l, 2 e 3.

d) e)

65. Um chuveiro elétrico, ligado em média uma hora
por dia, gasta CÍ$ 180,00 de energia elétrica por
mês. Se a tarifa cobÍâda é de Cr$ 2,00 por quilo
watt-hoÍa, então a potência dessê apaÍelho elétrico é:
a) 901V d) 3.000W
b) 360W e) 10.800W
c) 2.700 W

66. Uma força de I Írewton (l N) tem a ordem de
grandeza do peso de
a) um homem adulto,
b) uma criança recém-nascida.
c) um litro de leite.
d) uma úcriúa cheia de café.
e) uma moeda de um cruzeiro.

2
Â3

+ +

)
A3
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67. Um menino possui um aquário de forma cúbica. À
noite ele joga pó de giz na água paÍa observar a
trajetóriâ do feixe de luz de uma lantema. Os três
esquemas abaixo repres€ntam supostas tÍajetÓrias
para um estreito feixe de luz que atravessa o
aquário.

123

Quais desses esquemas são fisicamente realzáveis?
a)le2 d)só 2
b)2e3 e) só3
c)só1

68. Um barco de massa igual a 200 kg está flutuando nâ

água. Espalham-se moedas de l0 gramas no fundo
do barco, até que o volume da parte submersa passe

a ser 0,25 m3, Sabe-se que o barco continua flutuân-
do. O número de moedas espalhadas é:

a) 500 d) s00.000
b) s.000 e) 5.000.000
c) 50.000

69, Dois pontos móveis P e Q percorrem um mesmo
eixo Ox; seus moYimentos estão rePresentados na

figurâ dbaixo, pelo gráfico do espaço x em função
do tempo t

71. CeÍta quantidade de um gás pÍfeito sofre tÍês trans.
formaç-oes sucesivas: A -+ B; B -+ C; C -+ A,
conforme diagrama pY abaixo. Sejam ÍAB, zBc,
,CA, os tÍabalhos realizados pelo gás em cada uma
daquelas transformaçõ€s.

i

p c

ÍÇ----

B

Podemos afirmar que

a) ros -- 0
b) lr6'a I ) lrasl
c)rsg=0

d) lzs6 Í ) lrasl
e)rnr+rgç+rgn=0

72. Duas placas metálicas horizontais estão sumetidâs a
uma diferenga de potencial constante V; entre as
placâs existe uma região R em que o câmpo elétÍico
é uniforme. A figura abaixo indica um corpúsculo
de massa m e ciuga +q sendo projetado com veloci-
dade úe para o interior dessa regiâo, sob ângulo 0
de lançamento,

+

*/4o
xl

o

Podemos afirmar que:

a) P e Q passam, no mesmo instante, pelo ponto
deabscissax=0.

b) a acclerafo de P é maior que a de Q.
c) a velocidade de Q é mâioÍ que a de P.
d) P e Q passam, no mesmo instante, pelo ponto

deabscissax=xr.
e) P e Q movem-se em sentidos opostos.

70. No Estado de São Paulo, cuja tuea é de
2,5 x 105 km2, incidem sobre cada cm2, em média
250 cal/dia de energia solar. O consumo brasileiro
de petóleo destinado à geração de calor é de 105
baÍis por dia, equivalendo a 1,6 x l0ra cal/dia.
Seria então interessante tent obter este calor a
partir da energia solar, captada por meio de cole-
tores. Se a eficiência dos coletores fosse l0@o, apro.
ximadamente que fração poÍcentual da área de São
Paulo deveria ser recoberta por coletores solaÍes
para fornecer aquela mesma quartidade de ener.
gra?

a) o,WIS% d) 2,6%
b) 0,026% e) t3Vo
c) 0,15%

Deüdo à ação simultânea do campo elétrico e do
carnpo gÍaútacional, enquânto o corpúscrúo estiver
na rcgião R, sua aceletaúo eetoial
a) varia de ponto para ponto.
b) tcm componente paralela às placas.
c) nunca pode ser nula.
d) é srmpre paralela a ie.
e) independe do ângulo 0.

HISTÓRlA

73. Na ântiguidade, o processo de helenização decor-
rente da conquista macedônica sob Alexandre, o
Grande, baseou-se acentuadamente na
a) redistribuição forçada das populações.
b) fundação de cidades de cultura grega.
c) adoÇâo do modelo democrático.
d) repressão das práticas religiosas.
e) mobilizaçâo econômica da população rural,

74. Qual das caraterísticas abâixo ndo se rekre ao Feu-
dalismo na Europa Ocidental?
a) organização econômicâ baseada na produção

agrária
b) regime de trabalho servil
c) estrutura social rigidamente estrâtificada
d) predomínio da economia de subsistência
e) centralização do poder polltico

P
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75. O Concllio de Trento, no conjunto de rnedidas ado-
tsdas pela Igreja Católicâ no combate à Reforma
Protestânte, estabeleccu a
a) supressão da hierarquia eclesiástica.
b) livÍe interpÍetação da Bíblia.
c) aboliÉo do culto aos santos.
d) criação do Indice de Liwos Proibidos.
c) eliminaÉo do celibato clerical.

76. EntÍ€ as propostas formuladas no século XVIII por
Montesquieu, em sua obÍa "O Espírito das Leis",
podemos citar:
a) separação dos podeÍes em executivo, legislativo c

judicituio
b) sufrágio uniYeÍsal
c) parlamentaÍismo bi-cameral inteiramente de ba-

se eletiva
d) responsabilidade ministeÍial ante o Parlamento
e) regime presidencialista

77. Uma das principais conseqüCncias do imperialismo
colonialista europeu do século XIX:
a) dinamizaçáo da estrutura industrial nas colônias
b) migração dâs populações coloniais para a Euro-

pa
c) rompimento do equilíbrio europeu conduzindo à

ll guerra mundial
d) organização da economia colonial segundo

critérios estatizantes
e) concentÍação da atividade colonizadora na ex-

ploração de metais preciosos

78. O Mercado Comum Europeu tem por objetivo es-
peclfico
a) manter o controle polÍtico do continente euro-

peu.
b) promover integação econômica de paÍses da Eu-

ropa Ocidental.
c) organizar a defesa comum dos paises europ€us.
d) controlar o intercâmbio comercial entre os palses

da EuÍopa Ocidental e Oriental.
c) cstimulaÍ o inteÍcâmbio cultural na comunidede

européia.

79. No sécrdo XVII, contribuíÍaÍn paÍa a penetraçÃo do
interioÍ bÍasileiÍo:
a) o desenvolüm€nto da cultura de canade-açúcar

e o da cultura de algodão
b) o apresamento de indlgenas e a procura de rique-

zas minerais
c) a neccssidade de defesa e o combate âos france-

s€s
d) o fim do domÍnio espanhot e a restauração da

monarquia portuguesa
e) a Guerra dos Emboabas e a transferência da ca-

pital da colônia para o Rio de Janeiro

80. A intensificação da imigração européia para o Bra-
sil, no fina.l do século passado, está relacionada
a) à Eliminação do caráter agro-exportador da eco-

nomia brasileira.
b) à exparsáo da atividâde pecuarista no Brasil

Central,

c) aos problemas decorrentes da crise do sistema es-
cravista.

d) à transformação econômica de áreas tradicionais
como o nordeste brasileiro.

e) aos inteÍesses ligados à prática da policultura.

81. Umâ das condições que contribuíram para a indus-
trializaÉo de Sào Paulo após 1930 foi:
a) crescente atuaÉo e importencia polltica desse er-

tado no embito federal
b) repentina va.lorização da moeda brasileira no

mercado internacional
c) pressão de demanda e solicitação do mercâdo ex-

terno
d) eliminação e impedimento pelo governo federal

de política pÍotecionista
e) ampliaçáo do mercado interno nacional e con-

centÍação de capitais

82, O setor da economia nacional considerado como
prioritário, pelo atual governo, no combate à in-
flação e para o qual se tem concedido maior parcela
deincentivos,éoda:
a) indústria automobillstica
b) importaçáo de bens de capital
c) âgriculturâ
d) refinação e distribuição de petróleo
e) indústriâ têxtil

t3. A separação entre Igreja e Estado no Brasil foi ins-
tituída pela
a) emenda constitucionâl de 1969.
b) constituiçáo do Império.
c) primeira constituição republicana.
d) constituiÉo do Estado NoYo.
e) constituiçáo de 1946.

84. A menor unidade administrativa autônoma no Bra-
sil é:
a) o Estado
b) o Território Federal
c) a Comarca
d) o Município
e) o Distrito

outlútcA

Dados para as questóes de Quimica:
Número de Avogadro = 6,0 x 108 mol-r

Massas atômicas: nitrogênio = 14,0
oxigenio = l6p

As questões 85 e 86 referem-se à traosformação de
ozônio em oxigênio comum, representada pela
equação:

2O1 --+ 3O2

85, Os números 2 e 3 que aparecem no lado esquerdo
da equação representam, respecüvamente:
a) coeficiente esteqúométrico e número de átomos

da molécula

Í
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b) coeficiente esteqúométrico e número de molé.
culas.

c) número de moléculas e coeficiente estequiomé.
trico.

d) número de átomos da molécula e coeficiente
esteqüométrico,

e) número de átomos da molécula e número de

moléculas.

86. Quando 96 g de ozônio se transformam completa-
mente, a massa de oxigênio comum PÍoduzidâ é

igual
a) 32

87. A decomposição térmica de I mol d€ dicromato
de amônio é representada pela equaçâo:

(NHo)5Cr2O, -+ N, + Cr*O, + z H2O

Os valores de x, y e z são, Iespectivamente:
a)2,3e4 d)3,2e4
b)2,'l e 4 e) 3,2 e 8
c)2,7 e8

88. O númcro de elétÍons do cáüon X2* de um elemen-
to X é igual ao número de elétrons do átomo n€utro
de um gás nobre. Este átomo de gás nobÍe apresenta
númeÍo atômico 10 e número de massa 20. O
número atômico do elemento X é:
a) 8 d) 18
b) l0 e) 2A
c) 12

89. Determinado óxido de nitrogênio é constituído de

moléculas N2O*. Sabendose que 0,152 g do óxido
contém 1,20 X l02r moléculas, o valor de x é:

a) I d)4
b)2 e) s
c)3

90. Comparando suluções aquosas 0,01 molar das subs-
táncias

I) Cloreto de magnésio
ll) Clorcto de amônio

III) Sulfato de amônio
IV) Clor€to de potássio
V) Cloreto de hidrogênio

conclui-se que apresentam igual molaridade de um
mesmo íon as soluções das substâncias.
a)lelI d)II e III
b)IelV e)IIeV
c)IeV

a) b)

91, PaIa obtêÍ uma solução aquosa de pH praticámente
igual a ?, mistuam-se 10 nrt de KOH 1,0 X l0-3
molar e x nú de HNO3 1,0 x 10-4 molar. O valor
numérico de x é:

a) 5,0 d) 1,0 x 10'?

b) 10 e) 1,0 X 103

c) 50

92. Quantos compostos diferentes estão repÍesentados
pelas seguirÍes fórmulas estruturais?

BÍ BÍ Br

Br

Br

Br
Br 8í

Br

I
s
I

d) 80g
e) 96e

a)6
b)s
c)4
d)3
e)2

Br

Brb) 48
c) 64

Br

B.

93. Nosaltos fornos,ofero é outiao peta r"ã'uçao a" nm
de seus minérios - a hematitâ (Fe2O3). O redutor
que atua nesse proccsso é:

a) nitrogénio d) dióúdo de carbono
b) oxigênio e) ôxido de cálcio
c) monóxido de carbono

94. É possível preparar etileno e éter etíIico a partir do
álcool etÍlico, de acordo com o esquema:
álcool etflico --> etileno + substáncia X
álcool etílico -+ éter etr'lico + substância Y

As substâncias X e Y representâm, resp€cüvâmente:
a) água e água
b) hidrogênio e hidrogênio
c) água e hidrogênio
d) oxjgênio e hidrogênio
e) oxigênio e água

95. Hidrosrbonetos, ésteres do glicerol e proteínas sâo
componentcs imlrortartes, respecúvamente, de
a) xisto betuminoso, clara de ovo e óleo de amen.

doim.
b) xisto betuminoso, óleo de amendoim e clara de

ovo.
c) clara de ovo, óleo de amendoim e xisto betu-

minoso.
d) clara de ovo, xisto betuminosô e óleo de amen-

doim.
e) óleo de amendoim, xisto betuminoso e clara de

ovo_

96. Qual dos diagramas abaixo, no sêntido Reagentes-+
-+ Produtos, representâ â reação mâis endotérmica?

c) d) e)

Br

BÍ 8r
Br

P

uJ

R R R P R R

P

(R = reôgêntes; p=produto§)0 Càminho da Bêaçar-o
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