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MATEMÁTICA

1. O p,reço de certa mercadoria sofÍe anualmente um
ac!éscimo de 10G%. Supondo que o preço atual seja

Crt 100,00, daqú a três anos o preço seÍá:

a) Cr$ 300,00
b) Cr$ 400,00
c) Ct$ ó00,00
d) Cr$ 800,{X)
e) Cr$ 1.000,00

2. Dos números abeixo, o que esú mais próximo de

(5,2r x (10,3f t.----TT
a) 0,625
b) 6,25
c) 62,5

3. Na Íigura: AB = BD = CD. Então

ó. O número de soluç-oes da equação s€na x + cosa x = 1

satisfazendo a condição 0 ( x ( 2z é:
a)0 d)4
b) I e) inÍinito
c)2

7. Seis pessoas, A, B, C, D, E e F, vão atÍavessaÍ um rio
em 3 barcos. DistribúndGse so acaso as pessoês

de modo que hquem duas em cada barco, a proba-
bilidade de A atravessar junto com B, C junto com
D e E junto com F, é:
a) l/s d) l/20
b) r/10 e) rl2s
c) l/r 5

8. O segmento AB é um diâmetro de uma circunferên-
cia e C um ponto dela, distinto de A e de B. A reta
VÁ, V + A, é perpendicular ao plano da circunfe-
re^ncia. O númeÍo de faces do tetraedro VABC que
são triângulos retângdos é:
a)0 d)3
b)l e)4
c)2

9. Uma matÍiz n X n, n ) 2, é consütuída de "zeros"
e "rms", de forma que em cada lirha e em cada
coluna haja exatam€nte run "um". O deteÍminante
dessa matriz é nec€ssariamente:
a)0oul d)nou-n
b)1ou-1 e)n-1ou1-n
c)0ou-l

10. O lugar geométrico dos pontos eqüidistantes da Íeta
y = 0 e da circunferência x2 + ( y -2)2 = I é:
a) uma reta.
b) uma semi-reta.
c) uma circunferência.
d) uma elipse.
e) uma parábola.

ll. O grÀu dos polinômios f, g e h é 3. O número
natüel n pode ser o grau do polinômio não nulo
f(g + h) se e somente se:

625
625

d)
e) 0

a)Y=3x
b)v=2x
c)x+y=180'
d)x= Y
e)3x=2y

D

ABC
4. Seja f uÍna função tal que f(x + 3) = x2 + I paÍa

todo x real. Então f(x) é igual a:
a) x2 -2
b)10-3x
c) -3x2 + l6x - 20
d)x2-6x+lo
e) x2 + 6x - 16

5. P é uma pÍopÍiedade relativa aos números naturais.
Sabe.se que:
1) P é verdadeira paÍa o natural n = l0;
2) se P é verdadeira para n, então P é verdadeira

para 2n;
3) se P é verdadeira pam n, n ) 2, eftáo P é

verdadeirapann-2.
Pode-se concluir que:
a) P é verdadeira para todo número natural n.
b) P é verdadeira somente paÍa núneros ÍratuÍais

n,nll0.
c) P é verdadeira p8Ía todos os números naturÀis

Pares.
d) P é somente verdadeira paÍa poténcias de 2.
e) P não é verdadeira para os números ímpares.
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12. UÍnâ floÍ€stâ tem l.000.000 de árvores. Neúuma
árvore tem mais que 300.000 folhas. Podo.so con-
clúr que:
a) existem na floÍêsta árvores com númcros do fo

lhâs distintos.
b) existem na Íloresta árvores com uma sô folhs.
c) existem na ÍloÍesta áÍvores com o mêrmo número

de folhas.
d) o número médio de folhas por árvore é 150.000.
e) o número total de folhas na floresta pode ser

maior que 1012.

FíSICA

13. Nos 4 pratos dc uma bolança distibuem-sc 8 moedo
iguais, de modo que cade prato tenha no mínimo
uma e no máximo três moedas. Após a colocsçlo
das moedas, a balança fica desequilibrada, conforme
indica a Íigura.

A fim de eqúlibrar a balança, devamos:
a) retiru uma moeda do pÍâto B e colocá-ls no

prato D.
b) retirar uma moeda do prato C e colocá-lÂ no

prato A.
c) reürar uma moeda do pÍato C e colocá-la no

prato B.
d) retirar uma moeda do prato B e colocá-la no

prato Â.
e) reürar uma moeda do prato C e colocáJa no

pÍato D.

14. Uma esfera metálica oca, hermeticâmente fechâda,
contém ar em seu interioÍ. Esta esfeÍa encontra-§e
parcialÍnente submersa num líquido. Retirando ar
do interior, a esfera:
a) diminürá suâ parte submena, pois diminú a

densidade méüa.
b) afundará mais, porque a densidade média au-

menta.
c) permaaecerá no mesmo nível, porque a densida-

de do líquido não muda.
d) aflorará ou submergirá, dependendo da densida-

de do líquido.
e) aflorará ou submeÍgirá, dependendo da densida-

de do metal.

15. Dois espelhos plaros lerticais formam um ângúo
de 120o, conforme a figura. Um obsêrvadoÍ está no
ponto A. Quantas imagens de si rnesmo ele ver{?

1200

16. Nas geladeiru, o congelador fica sempÍe na paÍtê de
cima para
a) manter a pâÍte de baixo mâis fÍia que o congela-

dor.
b) mantcr a ;nrte de baixo mâis quente que o

congpladoÍ.
c) que o calor vá paÍa o congelador.
d) acelerar a pÍodução de cube de gelo.
e) que o frio vá paÍa o congelador.

17. Quando uma pessoa de 70 kg sobe 2 m numa esca.
da, ela realiza um trabalho cuja ordem de grande.
2a é:
â) 10J d) r04J
b) 10'z J e) 105 J
c) 103 J

18. Uma pútÍcula move.sê liyrEmente entre duas pare.
des veÍücais paralelu, úocandose repetidamente
mm as mesmíB. A tÍ4etória é perpendicular às

lnredes e os choques são elásticos. Dentre os gá-
ficos abaixo, escolhr o par que melhor descreve a

Wsiçdo e a velocidqde da partÍcula em funçlo do
t!mpo.

(1) í3)

12) t4l

a
4
.|

3
ncnhuma
infinitac

a)
b)
c)
d)
e)

B
D

c

a) (a) e (3)
b) (2) e (+)
c) (3) e (a)

d) (2) e (3)
e) (l) e (a)

19. A tempratura do corpo humano é cerca de 36,5'C-
Uma pessoa toma um litro de á$)a a 10"C. Qual a
eneÍgia absorüda pela água?
a) 10.000 cal d) 46.500 cal
b) 26.500 câl e) 23.250 cal
c) 36.500 ol
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20, Uma bola move.se livremente, com velocidade v,
sobre uma mesa de altura h, e cai no solo. O mó-
dúo da velocidade quando ela atinge o solo é:

a)Y d) f + 2úr
b)v+ y'2gh e) v'z+(2gh)'?

O,/2sh

21. Duas cargas elétricas -q e +q estão fixas nos pontos
A e B, confoÍme a figura. Uma êrcêira câÍga posi-
tíva Q é abandonada num ponto da reta AB.

+q

B

Podemos afirmar que a carga Q:
a) prmanecerá em repouso se for colocada no meio

do segmento AB.
b) mover.se-á pâra a direita se for colocada no meio

do segmento AB.
c) mover-se-á para a esquerda se for colocada à

direita de B.
d) mover-se-á para a direita sê for colocada à esquer-

da de A.
e) permanecerá em Íepouso em quâlqueÍ posição

sobre a reta AB.

22.

c) as esferas possuirão a mesma qruntidade de me
ümento.

d) a esfera A recua porque B tem menor massâ,
e) as esferas possuirão a mesma encrgia cinética.

24. Dois corpos.4 e.8 descrevem movimentos periódi.
co* Os gráficos de suâs posiçó€s x em função do
tempo estão indicados na figura.

Podemos aÍirmar quc o moümento de A tem
a) menor freqüência e mesma amplitude.
b) maior freqiiência e mesma amplitúe.
c) mesma freqüência e maior ampütude.
d) menor freqüência e menor amplitude.
e) maior freqüência e maior amplitude.

OUÍMICA

25- Nas condiçóes ambientes, pastilhas de hidróxido de
sódio, expostas ao aÍ duÍant! várias horas, transfor.
mam-se em um líqüdo claro. Este fenômeno ocoÍrc
porque o hidróúdo de sódio:
a) absone água da atmosfera.
b) reage com o oxigênio do ar.
c) combina.se com o hidrogênio do ar.
d) reage com o nitrogênio do ar.
e) produz água ao de@mpor.se.

26. Aquece-se uniformemente uma solução aquosa de
cloreto dc sódio sob pÍessão de uma atmosfera. Qual
dos gráficos abaixo melhor representa a tempêratura
da solução em função do tempo?

looôc 1000c

(a) (b)

1000c loooc

lcl

-q

d

B

L3

L1 : l00V e 50W
la: 100 V e 100W
L3: 100 V

Â figura acima mostra um tÍecho de cücuito com 3

hmpadas funcionando de acordo com as caracterÍs-
ticas esp€cificadas. Os pontos,4 e-B êstão ligados
numa rede elétrica. A potência disipada por L3 é:
a) 75 W d) 300W
b) sOW e) 200W
c) ls0 W

23. Uma esfera A de 2 kg desloca-se numa superfície
horizontâI, sem atrito, com velocidade de 3 m/s, e

atinge frontalmente uma segunda esfera B, de masa
M, inicialmente em repouso. Âpós o choque, perfei-
tameflte elástico, a esfera A recua com uma velo-
cidade de I m/s.

Podemos afirmar que, após o choque:
a) o módulo da quantidade de movimento da esfcra

B é maior que o da esfera A.
b) a energia cinética da esfera A é maior que a da

esfera B.

a2

r000c

(ê)

(dt



27. QraJ a quântidade máxima de cârbonato de cálcio
que pode s€r preparada a partir da mistura de 2 mo
les de carbonato de sódio e 3 moles de cloreto de
cálcio? (massa de um mol de caÍbonato de cálcio =
100 e)
a) 100 g d) 400 I
b) 200 e e) s00 g

c) 300 I
28. Dois metais, designâdos X e Y, reagem com cloro

formando os compostos iônicos XCI e YCl. Os rons
dos elementos X e Y devem, portanto, posúr iguâl
a) raio iônico.
b) .ârya elétrica.
c) nümero de prôtons.
d) eneryia de ionizaÉo.
e) nÍrmero de elétrons.

29. A densidade da água comum (HzO) e a da água
pesada @2O), medidas nas mesmas condiçóes de
pressão e temperatuÍa, são diferentes. Isto poÍque os
átomos de hiclrogênio e deutério diferem quanto ao:
a) número atômico.
b) número de elétrons.
c) número de nêutrons.
d) número de oxidaç-ao.
e) número de prótons.

Pode-se classiÍicar como reação de óxido-redução
aPêna§:
a)I d)I e III
b) II c) lI e III

34. Em qual das Íeações abaixo o gás produzido é in-
color, inodoro, combustr'vel e mais leve que o ar?

a) MnO, + 4 HCI -+ MnClr + 2 H2O + Cl2
b) Hz Oz '+ H2O + ll2 02
c) cII. + 2O2 -+ QQ" ç 211.-9
d) ZÃ + 2 HCI --> ZnClz + Hz
c) N2 + 3Hz -+ 2NHc

35. Uma substância oÍgânicâ de massa molecular 42 é

repÍesentada pela fórmula mfuirna CH2. O número
de átomos de carbono em cada molécula da subs-
tância é:
a)2

Masws atômicas
C = 12,0
H = 1,0

36. Examinando as fórmulas

o

c) III

b)3
c)4
d)5
e)6

30. O número de átomos de cobre existente em 10-6
gama desse Ínetâl é, apÍoximadamente:
a) 106

b) lor2I( ,i,+ Massa atômica do cobre = 63,5

;j i;" Número de Avogadro = 6 X 1023

e) 1031

31. A reagão química responsável pelo funcionamento
dos motores a álcool ocorre, principalmente, na
fase de:
a) mistuÍa do ar com o álcool.
b) compressão da mistura ar-álcool.
c) exploúo da mistura ar-álcool.
d) expansão dos gases de combustão.
e) eliminagão dor gases de combustão.

32. Em uma solução aquosa de gás amônia eKiste o
equihtrio:

NH3G)+ HrO(t) r * NHi(aq) + OH-(aq)

A adi@'o de hidróxido de sódio a essa solução:
a) diminú o pH da solução.
b) mantém inâlterado o pH da solução.
c) aumenta a concentração de íons amônio.
d) mantém inalterada a concêntração de íons amô

nio.
e) aumenta a libeÍação do gás amônia.

33. Considere as seguintes reações químicâs
I SO2 + H2O2 ------* H2SOa

lI-SO2+H2O-....*H2SO3
III - SO, + NHaOH - NHTHSOT

OH

(D

H3C-O-CH3
(Iv)

podemos prever que são mais solúveis em água os

compostos ÍepÍesêntados por:
a)IelV d)IIelV
b)IelII e) III e Iv
c) II e III

BIOLOGIA

37. O gene autossômico que condiciona pêlos curtos no
coelho é dominante em relação ao gene que deter-
mina pêlos longos. Do cruzamento entre coelhos
heterozigotos nasceram 480 coethinhos, dos quais
360 tinham pêlos curtos. Entre esses coelhinhos de
pêlos curtos o número esp€rado de hetcrozigotos éi
a) 180 d) 120

»Z4n e) 360
c) 90

38. Uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se

dividir, apresenta na metáfase:
a) 4 cromossomos distintos, cada um com uma

cromátide.
b) 4 cromossomos distintos, cada um com duas

cromátides.

H3C-CHz-OH H3C-C

(rD 0rr)

H3C - CH3
-,.-
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c) 4 cromossomos, pareados 2 a 2, cada um com
duas cromátides.

d) 4 cromossomos, pareados 2 a 2, cada um com
uma cromátide.

e) 2 cromossomos, cada um com duas cromátides.

39. Nos vertebrados, derme, pulmão e cérebro são res-
pectiyamente de origem:
a) mesodérmica, endodérmica e ectodérmica,
b) ectodérmica, endodérmica e mesodérmicâ.
c) mesodérmica, ectodérmica e endodérmica.
d) endodérmica, ectodérmica e mesodérmica.
e) ectodérmica, mesodérmica e endodérmica.

40. Na maioria das ângiospermas, o fÍuto é uma estru-
tura formada a partir do desenyolvimento:
a) do ovário.
b) do óvulo fecundado.
c) do zigoto.
d) da parede do epicarpo.
e) da oosfera fecundada.

41. Existem animais que não possuem órgão ou sistema
especializado em rcalizar trocas gasosas, Na respi-
ração, a absorção do oxigênio e a eliminação do gás

carbônico ocorrem por difusão, através da su-
perficie epidérmica. E o câso da:
a) plantuia. d) barâtâ.
b) ostra. e) aranha.
c) drosófila.

42. Qual a vitamina associada ao fenômeno da coagu-
lação do sangue?

a)A d)E
b)B e)K
c)c

43. Nas hemácias de um indivíduo de tipo sangüíneo
AB:
a) existe o agtutinogênio AB.
b) existem os aglutinogênios A e B.
c) existem as aglutininas anti-A e anti-B.
d) não existem aglutinogênios.
e) existe a âglutinina anti-AB.

,14. Em acidentes, em que há suspeita de comprometi-
mento da coluna vertebral, a vítima deve ser cuida-
dosamente transportada ao hospital, em posição

deitada e, de preferência, imobilizada. Este proce-
dimento visa preservar a integridade da coluna, pois
em seu interior passa:

a) o ramo descendente da aoÍta, cuja lesâo pode
ocasionar hemorragias,

b) a medula óssea, cuja lesão pode levar à leucemia'
c) a medula espinhal, cuja lesão pode levar à paral-i-

sia.
d) o conjunto de nervos cranianos, cuja lesão pode

levar à Paralisia.
e) a medula óssea, cuja lesão pode levar à paralisia.

45. Os agentes causadores da filariose, tuberculose,
malária e febre amarela são respectivamente:
a) verme, bactéria, vlrus e protozoário.

b) bactéria, vírus, pÍotozoário e vírus.
c) veÍme, bacteria, protozoário e ürus.
d) verme, vírus, bactéria e protozofuio.
e) protozoário, bactéria, vírus e vírus.

46. Um dos gas€s liberados por automóveis é o etileno.
Este gás poderá causar nas plantas:
a) queda das folhas.
b) aumento da pilosidade das raizes.
c) retârdamento da senescência foliar.
d) maior crescimento longitudinâl dos ramos.
e) retardamento da degradaçilo da clorofi-la.

47. Ceías infecçÕes hospitalaÍes podem ser de diflcil
combate por meio de antibióticos comuns. Este fato
deve-se à:
a) indução nas bactérias de resistência aos antibióti-

cos.
b) conüvência de portadores de diversos tipos de

infecçilo,
c) seleçáo de linhagens de bactérias resistentes aos

antibióticos.
d) rejeição dos antibióticos pelo organismo huma-

, no.
e) tendência da bactéria a se habituar aos antibióti-

cos.

48. I - Os membros de uma população natura.l de
uma mesma espécie se cruzam livremente.

II - Subespecies de uma mesma espécie são sepa-
radas por mecanismos de isolamento reprG.
dutivo.

III - O isolamento geográfico de populaçôes de
uma mesma espécie pode levar à formaçáo de
novas espécies:

Quais das afirmaçóes acima estão coffetas?
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está coÍreta.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas I e lI estâo corretas.
e) Apenas II e III estão corretas.

coMUNlcAçÃo E EXPRESSÃO

O texto seguinte refere-se às questões 49 e 50.

Colar de Carolina
Com scu colar de coral,
Carolina
corÍe pot entro as colunas
da colina.
O calor de Carolina
colore o colo de cal,
toma coÍada a menina.
E o sol, vendo aquela cor
do colar de Carolina,
pÕe coroas de coral
nas colunas da colina.
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49. Pode-sc afirmar a respeito do texto:
a) São versos para crianças, tratando-se, portanto,

de literatura de caráter didático.
b) Todas as palavras estão empregadas em sentido

denotativo, o que poÍ vezes acontece em textos
poéúcos.

c) Os versos não têm valoÍ estético porque náo ex-
primem um pensarnento profundo,

d) As sonoridades dos vocábulos foram habilmente
manipuladas, o que revela o virtuosismo do Au-
tor.

e) É uma composiçâo tipicâmente modernista, visto
que os versos não têm medida certa nem rimâ.

50. Assinale a â.lternativa que contém o par de palavras
que, além da coincidência de diversos fonemas,
apresenta uma relação morfológica, a saber, um ra-
dical comum.
a) calor, colar d) colo, colar
b) colina, coluna e) cal, colar
c) cor, coroa

Os textos seguintes referem-se às questóes 5l e 52.

L "O meu dia foi bom, pode a uoite descer
(A noite com seus sortilégios)
EncontraÍá lavrado o câmpo, a casa limpa,
a mesâ posta,
com cada coisa em seu lugar."

Il. "Ai! morrer - é trocar astros por círios,
Leito macio por esquife imundo.
Trocar os beijos da mulher - no üsco
Da larva errante no sepulcro fundo,"

51. Os textos acima, que versam o tema da morte, dei-
xam, respectivamente, umâ impressão de
a) frieza e ardor.
b) serenidade e inconformismo.
c) indiferença e desalento.
d) medo e regozijo.
e) ansiedade e temor.

52. Qual a estética de cada um dos poemas?
a) romântica, parnasiana
b) modernista, barroca
c) parnasiana, simbolista
d) modemista, romântica
e) romântica, romântica

As questões 53 e 54 referem-se ao fÍagmenro abai-
xo, extrâído do diálogo entre o chefe Timbira e o
pdsioneiro Tupi, do poema "I Juca Pirama".

"- És tivre; parte.

- E voltarei'

- Debalde'

- Sim, voltarei, morto meu pai.

- Não voltes!
É bem feliz, se existe, em que não veja,
Que filho tem, quâl chora; és liyre, partel

- Acaso tu supões que me acobardo,
Que receio morrer? 

- És livre; parte!

- Ora nâo partiÍei; quero proYar+e

Que um filho dos Tupis vive com honra,
E com honra maior, se aqlso o yencem,

Da morte o passo glorioso afronra.

- Mentiste, que um Tupi não chora nunca,
E tu choraste!... parte; não quer€mos
Com carne vil enfraquecer os fort€s. "

53. Depreende-se do texto que
a) o prisioneüo Tupi conseguira sua libertação gra-

ças à generosidade do Timbira.
b) os Timbiras desprezavam os Tupis por jutgá-los

covardes.
c) nem todo inimigo era considerado pelos Timbi-

ras digno de ser sacrificado.
d) a ferocidade dos índios eÍa incompatível com

principios morais.
e) praticando a antropofagia, os indios não apre-

sentavam sentimentos humanos.

54. Se em vez do tÍatamento nâ 2a. pessoa do singular o
poeta empregasse a 2a. p€ssoa do plural, as formas
volles, Wrle, supdas seriam substituídas por
a) voltais, partide, suponde.
b) volteis, parti, supondes.
c) Yolteis, parti, suponhais.
d) voltai, partis, supondes.
e) voltai, panis, suponde.

Nas questões 55 e 56, devem ser selecionadas as al-
teÍnâtivas que contêm as formas adequadas ao
preenchimento das lacunas.

55. 

- 

dez horas que se 

- 

iniciado os traba-
lhos de apuração dos votos sem que se 

- 

quais
seriam os candidatos vitoriosos.
a) fazia - haviam - previsse
b) faziam - haviam - prevesse
c) fazia - havia - previsse
d) faziam - havia - previssem
e) fazia - haviam - prevessem

56. Era para 

- 

falar 

- 

ontem,
náo 

- 

encontrei em parte alguma.
a) mim - consigo - o
b) eu - com ele - lhe
c) mim - consigo - lhe
d) mim - contigo - te
e)eu-comele-o

mas

57. Indique a forma que nilo wÍá. ttti\izad, para com-
pletar a frase seguinte:
"Maria pediu 

- 

psicóloga que 

- 
ajudas-

se 

- 
resolver o problema que 

- 
muito 

-
afligia. "
a) preposição (a)
b) pronome pessoal feminino (a)
c) contração da preposição a e do aÍtigo feminino a

(à)
d) verbo haver indicando tempo (há)
e) artigo feminino (a)
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58. Assinale a alternativa em que uma dâs pâlavÍâs do
é formâdâ por prefixaçâo.
a) readquirir, pÍedestinado, propor
b) irregular, amoral, demoveÍ
c) remeter, conteÍ, anteSozar
d) irrestrito, antipoda, prever
e) dever, deter, anteveÍ

59. "Podem acusar-me: estou com a consciência
üanqÍiü4. "
Os dois pontos (:) do perÍodo acima poderiam ser
substituídos poÍ víÍgula, explicitardo-se o nexo en-
tre as duas oraçôes pela conjunção
a) ponanto. d) pois.
b) e. e) embora.
c) como.

60. Num dos provérbios abaixo nlto se observa a con-
cordencia pÍescrita pela gramática. Indique-o.
a) Não se apanham moscas com ünagre,
b) Casamento e mortalha no céu se talha.
c) Quem amâ o feio, bonitg lhe parece.
d) De boas ceias, as sepulturas estâo cheias.
e) Quem cabras não tem e cabritos vende, de algum

lugar lhe vêm.

61, Aponte a alternativa coÍreta.
a) Considerou perigosos o argumento e a decisão.
b) É um relógio que torna inesquecível todas as ho-

ra§.
c) lá Íaziam meses que oão a üa.
d) Os atentados que houveram deixaram perplexâ a

populâção.
e) A quem peÍtence essas canetas?

62, Destaque â frâse em que o pronome relativo está
empregado corretamente.
a) É um cidadào em cuja honestidade se pode con-

fiar.
b) Feliz o pai cujo os filhos sâo ajuizados.
c) Comprou ume casa maraülhosa, cuja casa lhe

custou uma fortuna.
d) Preciso de um pincel delicâdo, sem o cujo não

poderei terminar meu quadro.
e) Os jovens, cujos pais conversei com eles, prome-

teram mudar de atitude.

63. Assinale a alternativa em que apâÍece ulna coÍre-
laçáo incorreta.
a) Machado de Assis-Dom Cosrnurro-romane'sêc.

xIx
b) Camões-Os ,rsladas-poesia épica-séc. XvI
c) Fernando Pessoa-Odes de Ricardo Reis-

poesiâ-séc. XX
d)Tomás Antônio Gonzaga--Liras-poesia-séc.

XVIII
e) José Lins d.o Rego-Fogo Morlo-contos-séc. XX

64. Encontre a alternativa em que há erÍo nâ coÍÍelação
estética/característica.
a) Romantismo - sentimentâlismo
b) Natualismo - dercrminismo

c) Parnâsiânismo - descritivismo
d) Simbolismo - materialismo
e) Modernismo - nacionalismo

65. Fazendo um paralelo e'rlÍe Os Sertões, de Buclides
da Cutha, e Grande Seríilot Yeredqs, de GuimaÍãcs
Rosa, pode-se afiÍmar:
â) Em ambas as obras predomina o espirito cientÍfi-

co, sendo analisados aspectos da realidade brasi-
leira.

b) Ambas têm por cenário o sertão do Brásil seten-
trional, sendo numerosâs as referências à flora c
à fauna.

c) Ambas as obras, criaçÕes de autores dotados de
gênio, muito enriqueceram a nossa literaturâ re-
gional de ficção.

d) Ambas têm como principal objetivo denunciar o
nosso subdesenvolvimento, revelando a miséria
física e moral do homem do sertáo.

e) Tendo cada uma suÍls peculiaridades estillstices,
são ambas produto de intensa elaboração da lin-
guagem.

66. A respeito do Pe. Antonio Vieira, pode-se afirmar:
a) Embora vivesse no Brasil, por sua formação lusi-

tana, não se ocupou de problemas [ocais.
b) Procurava adequar os textos bíblicos às realida-

des de que tratava.
c) Dâda suâ espiritualidade, demonstrava desinte-

Íesse por assuntos mundanos.
d) Em função de seu zelo para com Deus, utiliza-

va-O pâra justificaÍ todos os acontecimento§
políticos e sociais.

e) Mostrou-se tímido diante dos interesses dos po-
derosos.

Queslões 67 e ó6

"E ficou pensando na sua espinhosa situaÉo. De-
üam de ocorreÍ-lhe idéias aflitivâs que os romancis-
tas raras vezes atribuem aos seus heróis. Nos ro-
mances todas as crises se explicam, menos a crisc
ignóbil da falta de dinheho... A coisa é realmeÍrte
prosaica, de todo o meu coÍação o confesso. Não é
bonito deixar a gente vulgarizrr-se o seu herói a
ponto de pensar na falta de dinheiro, um momento
depois que escreveu à mulher estremecida uma caÍta
como aquela de Simão Botelho. (...)
Pois eu já lhes Fz saber, leitores, pela boca de mes-
tre João, que o flrlho do corregedor não tinha di-
nheiro,"

67. As palavras ignóbil, prosaicq e eslremecida Dodem
ser compreendidas como:
a) vergonhosa, sem poesia, indifeÍente
b) mesquinha, vulgar, abalada
c) nojenta, reles, apaixonada
d) sem dignidade, sem grâça, bem distante
e) sem nobrezâ, sem poesia, muito amada

68. Aponte, dentre as passagens seguintes, aqucla cm
que o narrador apresenta atitude diferente da obscr-
vada no texto lido.
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a) "O senhor sabe: sertão é onde manda quem e

forte, com as astúcias. "
b) "Era costume sempre, na famllia, a ceia de Na-

tal. "
c) "Imagine a leitora que está em 1813, na Igreja do

CaÍmo, (...)"
d) ... "era um espelhinho de pataca (perdoai a bara-

teza), compÍado a um mascate italiano (...)"
e) "Os leitores estaÍâo lembrâdos do que o compa-

dre dissera quando estava a fazer castelos no ar a
respeito do afilhâdo (...)"

Questóes 69 a 72,

"Por isso, ó vós que as famas estimais,
Se quiserdes no mundo ser tamanhos,
Despertai já do sono do ócio ignavo,
Que o ânirno de ürÍe faz escravo.

E ponde na cobiça um freio duro,
E na ambiÉo tamMm, que inügnamente
Tomais mil vezes, e no torpe e escuro
Vlcio da tirania infame e urgente;
Porque essas honras vãs, esse ouro puro
Verdadeiro valor não dão à gente:
Melhor é merecêJos sem os ter,
Que possui-los sem os merecer. "

69. Indique a idéia que ndo está no texto.
â) A ambiÉo é um vício torpe que leva à tirania.
b) As falsas honras e a riqueza não dão valor às pes-

soas,
c) Os que aspiram à glória devem fugir ao ócio.
d) É preciso refrear â excessiya ambição e o pendor

pâra a tirania.
e) É preferível merecer honras e riquezas não conse-

guidas a obtêlas s€m merecimento.

7O. CaÍacteÍiza o texto um tom
a) descritivo.
b) patriótico.
c) naÍrativo.
d) sâtírico.
e) filoúfico.

71. O AutoÍ inclui nas honros vas
a) a ambição de elória.
b) a ociosidade.
c) a liberdade de ânimo.
d) o refreamento da cobiça.
e) os vícios em geral.

73. As dLeções de ventos indicadas no mapa acima re-
fletem um mecanismo que controla o ritmo climáti-
co e influi em grande parte das atividades de uma
vasta poÍção do contfurente asiático. Trata-se de um
regime típico de:
a) monções de inverno.
b) alíseos de sudeste.
c) monções de verão.
d) allseos de nordeste.
e) ventos equatoriais de leste.

74. A prosperidade industrial do Nordeste dos Estados
Unidos, principalmente no final do século XIX e
início do século XX, deveu-se, em gÍande parte, às
jazidas minerais de:
a) ferro do Lago Superior e carvão das Apalaches.
b) ferro do Alâbâma e petróleo do colfo do Méxi-

co.
c) cárvão dos Apalaches e ferro do Labrador.
d) petróleo do Texas e Oklahoma e canvão da Ca-

lifórnia.
e) carvão das planícies centrais e ferro dos Apala-

ches.

75, Se acompanharmos o Trópico de Capriórnio, no
sentido de ocidente para oriente, cortaÍemos pela
ordem, entre outros, os seguintes compartimentos
do relevo sul-americano:
a) Patagônia, Chaco, Cordilheira dos Andes.
b) Cordilheira dos Andes, Pampa, Planalto

Atlfutico.
c) Patagônia, Chaco, Planalto Central.
d) CordilheiÍa dos Andes, Chaco, Planalto Meri-

dional.
e) Planalto MeridionâI, Plânalto Central, Cordi-

lheira dos Andes.

76. Em qual das rotas aéreas, traçadas no mapa, haverá
maior possibilidade de os passageiros visualizarem
os montes Apeninos, ar; esc:rrpas dos Alpes, a
planície germano-polonesa e as águas dos mares
Báltico e Adriático?
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72. O sentido de "ponde (...) um freio duro
completado pelos teÍmos:
a) cobiça, ambição e ócio
b) ambição, ücio da tirania e honras vãs
c) escravidão e cobiça
d) cobiça, ambição e úcio da tirania
e) cobiça e honras vãs
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a) Rota Madri-Bucarest
b) Rota Londres-Atenas
c) Rota EstocoLno-Alenas
d) Rota Moscou-Lon&es
e) Rota Roma-Estocolmo

77. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a
mais importante área agrÍcola, de onde saem quase

a metade da produção de tÍigo e dois terços da be-
terraba paÍa a hdústria açucareira, graças à presen-

. ça de grandes extensões de terÍas negras com alta
fertilidade, é a:
a) Armênia. d) Letônia.
b) Geórgia. e) Ucrânia'
c) Iugoslávia.

78. A parte ocidental do continente africano, no trecho
que se estende da Costa do Múfim à República do
Camerum, se caracteriza economicamente:
a) por suas numerosâs instalações pesqueiras.
b) pela maior concentração e extÍação de minerais

não metálicos-
c) por sua significativa importância no cultivo de

café e câcau.
d) pelo domínio da pecuária extensiva.
e) pela concentração dos mais imponantes centÍos

itrdustriais do continente.

79. O cartograma acima representa, em cada uma das
regióes brasileiras, a propoÍção existente cntre:
a) pÍodução de energia hidÍoelétÍica (l) e ter-

moelétrica (2).

b) população rural (l) e urbana (2).
c) áreas de florestas (l) e campos (2).
d) vâlor da produção industrial (l) e aedcola (2).
e) áreas ocupadas com pastagen§ (l) € cultivos (2).

80, Pesquisas rccentes na Amazônia têm conf[mado a
presença de importantes jazidas mincrú cm
Rondônia, ScrÍa dos Carsjás e Serra Pcladê, ondc
§e eDcontrarD, rcspcctivanente:
a) man8atrêc, bauxita c ferro.
b) carvão, manganês e ouro.
c) feÍro, manganês e petróleo.
d) cassiterita, ferro ê ouro.
e) petróleo, owo c bâuxita.

81. "José LeonaÍdo e Antônio vale despedirarn-se - c
com eles o sertão desapru@eu. Xiquexiques e man-
dacaÍus foram substituldos por ulnâ vegetaçâo d€n-
sa e muito verde; nos caminhog êscurog os chocâ-
lhos calaram-se; surgiÍam regatos, cresceraÍn, tratrs-
formaram-se ern rios e atrasaram a maÍcha," (Gra-
ciliano Ramos - Infância)
O autor descreve uma viagem realizada no Nordeste
OrientâI, percorrendo provavelmente:
a) Caatinga, Ageste, Zona da Mata.
b) Cerrado, Caatinga, Agreste.
c) fureste, Zona dos Babaçuais, Hiléia Amazônica.
d) Câatinga, Cerrado, Campos Limpos.
e) Csmpos Limpos, Zona da Mata, Cerrados,

E2, No Brasil existem tradicionais áreas produtoras de
arroz no vale do Paraíba e nas planicies do Rio
GÍande do Sul, Recentemente a cultura foi eetend!
da a novas áreas, com gÍandes vantâgens para a ali-
mentação de dezenas de milhóes de brasileiros. O
principal novo espaço a produzir este cereal loçali-
z^-sci
a) no vale do S. Francisco e caatingas nordestinas,
b) nos chapadões centrais com cerrados,
c) nos planaltos de Araucárias.
d) ta Zona da Mata e agrestes nordêstinos.
e) na baixada sântista.

83. As cidades brasileiras cujas áreas de influência fo-
ram esboçadas no mapa acima são:
a) S, Luiz. João Pessoa, Maceió
b) Natal, Rêcife, Aracaju

!
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c) Salvador, Reclfe, Carnpina Grandc
d) Fortaleza, Natal, AÍacsju
c) Fortalcza, Rccifc, Salvador

&4. Em rclaç{o ao Estado d€ São Paulo, as linhas
contlnuas, trscejadss e pontilhadâs do mapa rcprc'
sentam, dc mancirâ simpliflcáda:

a) a rede ferrovlária e suas etapas de evolução sté
1880, l9l0 e 19,10.

b) a rede rodoviária pavimcntada, em fase de pavi-
mentaÉo e em projeto.

c) â rêdc de hidrovias, composta de canais, rios rct!
ficâdos e trechos naturâlmêntê nâvcgáveis.

d) a redc ferroviárla clarlficada, em fgse dê eletriÍl-
cação c cm projeto,

c) a rcdc de olcodutos principais, sêsundários c ctrl
constÍução.

H|sTÓRN

E5. Roma cxpandiu-se conBideravelmentê pelo Medi-
teÍrânco no pcr(odo republicano. No século II a,C,,
foram conseqüências dessa cxpansão:
a) o apÂÍccimento da classe média dc propriêtÁrios

rurais c o desaparecimento dos latifúndios.
b) o aumento da populaçÃo rural na Itália e a dimi-

nuiçáo da população urbana.
c) o scnsível afluxo de riquezas e o crcscimento do

númcro de escravos,
d) a formação de gânde número de pequenas pÍo-

priedades e o fortalecimento do sistema assalâ-
riado.

e) a proscrição das manifestações cultuÍais estÍan-
geiras e a difusão do cristianismo.

86. Dentre os fatores citados abaixo, assinale aquele
que ndo concoÍreu para a difusão da civilização bi-
zantina na Europa Ocidental.
a) fuga dos sábios bizantinos para o Ocidente aÉs

a queda de Constantinopla.
b) expansào da Reforma Protestante, que mârcou a

quebra da unidade da Igreja Católica.
c) divulgação e estudo da legislaÉo de Justiniano,

conhecida como "Corpus Juris Civilis".

d) intercâmbio cultural ligado ao movirnento das

Cruzadas.
e) contatos comerciais das repúblicas ma timas ita-

lianas com os portcn no Mar Egeu e Mar Negro.

8?. Pod€m ser apontados como traços característicos
da Renascença:
a) a ê€ltâçâo dos valores culturais medievais e o

humanismo.
b) a sua associaçâo com o mecenato e o pensamento

prepondcrantemente teocêntrico.
c) o âítropocentrismo ê a preocupação com os va-

lores individuais ,

d) o acatamento da autoridade do pensamento es-

colástico c o nâturalismo.
e) o Íâcionalismo e Ê sua associação com os valores

da aristocracia rural.

88. Indique, entre as altcrnativas abaixo, quâl delâs or-
dena corÍetâmente a seqüência do processo históri-
co:
a) Liberalismo burguês - crise do sistcma feudal -

Revolução Francesa - formação dos $tados na-
cionais.

b) Iluminismo - feudalismo - revoluçóes burguesas
na FrÊnça - êxpansão ultramarina,

c) Iluminismo - absoluüsmo monfuquico - capita-
lismo índustrial - colonizaçÉo do Novo Mundo.

d) Rênasclmento - capitalismo industÍial - consti-
tuição das monarquias nacionais - mercantilis-
mo.

c) Mercantilismo - revoluçõcs burguesas liberais -
capitalismo monopolista - totalitarismos.

89. A Inglaterra apoiou os movimentos dc inde-
pendência da América Espanhola no século XIX
porque qucria:
a) implantar na América as idéias liberais expressas

por Locke.
b) abrir mercados consumidoÍes para sus crescente

produçâo industrial.
c) fazcr cumprir os princípios intervencionistas es-

tabelecidos pela Santa A.liança.
d) auxllio militaÍ dss colônias espanholas contra

Napolcão.
e) dominar o tráfico de €scravos para a América,

90. Quê ocorreu na Uniao Soviética em decorrência das
mudanças sócio-polÍticas instauradas pela Revo-
lução Russa de l9l7?
â) Estatização dos principais meios de produção.
b) Lega.lização do sistema pluripartidaÍista.
c) Diüsão dos latifúndios em pequenas proprieda-

des denominadas colcozes.
d) Igualdade salarial de todos os cidadãos.
e) Eliminação das diferenças culturais e religiosas

dos diversos grupos étnicos.

91, O processo de colonização portuguesa no Brasil
caÍacterizou-se por promover:
a) liberdade de comércio e trabâlho assalariâdo.
b) escoamento do excedente demográfico portu-

guês.
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c) descentralizaçAo política e sociedade iEiualitária.
d) subordinação polÍtica e monopólio comercial.
e) imigração da aristocracia ÍuÍal portuguesa.

92. A atuâl configuÍação do território brasileiro foi de-
finida em suas linlas gerais no século XVIII pelo:
a) Tratado de Tordesilhas, que fixou os domínios

portugueses e espanhóis na América.
b) Tratado de Santo lldefonso, pelo qual foram ce-

didos a Portugal os Set€ Povos das Missões.
c) TÍatado de Utrecht, que incorporou ao Brasi-l a

PÍovínciâ Cisplatina.
d) Trâtado de Lisboa, que gârantiu os direitos de

posse sobre o Território do Acre.
e) TÍatado de Madri, que reconheceu a ocupação

territorial além da linha de Tordesilhas.

93. Entre as condições que favoreceram a incipiente ati-
vidade industrial no II Reinâdo, podemos citar:
a) a disponibilidade de capitais decoÍrente da ex-

tinção do tráfico de escravos.
b) a retomada da tradição manufatureiÍa portugue-

sa,
c) â extinçâo da política de proteção alfandegária.
d) a concessão de incentivos diretos à exportaÉo de

produtos iodustrializados.
e) exploração da siderurgia e das fontes de energia

hidioelétrica.

94. No processo polltico sucecsório que levou à eleição
do Marechal Hermes da Fonseca à Presidência da
República em 1910, podemos destacaÍ:
a) a sua defesa dos ideais ciülistas.
b) o apoio por ele recebido do Partido Republicano

Paulista.
c) a conciliaÉo das oligarquias paulista e mineirs.
d) o apoio do gÍupo ciül liderado por Pinheiro Ma-

chado.
e) a solidariedade da facção repÍesentâdâ por Rui

Barbosa.

95. Entre as iniciativas de Getúlio Vargas em 1930, des-
taca-se a criâção do:
a) Programa d€ Integração Social.
b) Departamento Nacional de Telecomunicações.
c) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
d) Instituto Nacional de Previdência Social.
e) Partido Trabalhista Brasileiro.

96. O governo de Cetulio Vârgas, duranE o qual foi
instituldo o Estado Novo, terminou em outubro de
1945 por:
a) fim do mandato.
b) renúncia.
c) morte natural.
d) deposição por golpe militar.
e) suicídio,
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