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PORTUGUÊS

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 04

 
“Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando à

missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na
vida de Dona Plácida. Viu"a outros dias, durante semanas
inteiras, gostou, disse"lhe alguma graça, pisou"lhe o pé, ao
acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele,
acercaram"se, amaram"se. Dessa conjunção de luxúrias vadias
brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse
ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de
seus dias: # Aqui estou. Para que me chamastes? E o sacristão
e a sacristã naturalmente lhe responderiam: # Chamamos"te
para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer
mal, ou não comer, andar de um lado para outro, na faina,
adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar
outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada,
mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até
acabar um dia na lama ou no hospital; foi para isso que te
chamamos, num momento de simpatia”.

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas.

No trecho acima, Brás Cubas reflete sobre a história de Dona
Plácida, reconhecendo a extrema dureza de sua vida. No
contexto do livro, esse reconhecimento revela que Brás Cubas,
embora perceba comprecisão o desamparo dos pobres, não faz
mais que

a) procurar remediá$lo com soluções fantasiosas, como a
invenção do emplasto, cuja finalidade era a de eliminar as
desigualdades sociais.

b) considerá$lo do ponto de vista de seus próprios interesses,
interpretando$o conforme lhe é mais conveniente.

c) declarar sua impotência para saná$lo, tendo em vista a
extensão desse problema na sociedade brasileira do
Segundo Reinado.

d) transformá$lo em recurso retórico, utilizado por ele nos
discursos demagógicos que proferia na Câmara dos
Deputados.

e) interpretá$lo conforme a doutrina do Humanitismo,
segundo a qual os sofrimentos dos indivíduos servem para
purgar os pecados cometidos em vidas passadas.

Consideradas no contexto em que ocorrem, constituem um
caso de antítese as expressões

a) “disse$lhe alguma graça” % “pisou$lhe o pé”.
b) “acercaram$se” % “amaram$se”.
c) “os dedos nos tachos” % “os olhos na costura”.
d) “logo desesperada” – “amanhã resignada”.
e) “na lama” – “no hospital”

Dos verbos no infinitivo que ocorrem na resposta do sacristão
e da sacristã, o único que deve ser entendido, necessariamente,
em dois sentidos diferentes é:

a) “queimar”.
b) “comer”.
c) “andar”.
d) “adoecer”.
e) “sarar”.

A palavra assinalada no trecho “que devia ser sua colaboradora
na vida de Dona Plácida” mantém uma relação sinonímica com
a palavra dia(s) em:

a) “um dia, (...) viu entrar a dama”.
b) “Viu$a outros dias”.
c) “ao acender os altares, nos dias de festa”.
d) “podia dizer aos autores de seus dias”.
e) “até acabar um dia na lama”

TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06

o Kramer apaixonou"se por uma corista que se
chamava Olga. por algummotivo nunca conseguiam encontrar"
se. ele gritava passando pela casa de Olga, manhãzinha (ela
dormia): Olga, Olga, hoje estou de folga! mas nunca se viam e
penso que ele sabia que se efetivamente se deitasse com ela o
sonho terminaria. sábio Kramer. nunca mais o vi. há sonhos que
devem permanecer nas gavetas, nos cofres, trancados até o
nosso fim. e por isso passíveis de serem sonhados a vida inteira.

Hilda Hilst, Estar sendo. Ter sido.

Observações: O emprego sistemático de minúscula na abertura de período é
opção estilística da autora.
Corista = atriz/bailarina que figura em espetáculo de teatro musicado.

Considere as seguintes afirmações:

I – Kramer apaixonou$se por uma corista.
II – Kramer e a corista jamais se encontraram.
III – Talvez Kramer julgasse ter sido melhor assim.

As afirmações acima estão articuladas de modo coerente e
correto no seguinte período:

a) Talvez Kramer tenha julgado ter sido melhor que ele e a
corista por quem se apaixonou jamais se houvessem
encontrado.

b) Muito embora Kramer se apaixonou por uma corista, jamais
se encontraram, mesmo porque ele julgaria ter sido melhor
assim.

c) Jamais se encontraram Kramer e a corista por quem se
apaixonou, pois talvez Kramer julgava que é melhor ser
assim.

d) Quando se apaixonou por uma corista, ainda que ambos
jamais se encontraram, Kramer talvez tenha achado que
assim seria melhor.

e) Desde que Kramer se apaixonou e julgou melhor assim, ele
e a corista jamais teriam se encontrado.
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No trecho “há sonhos que devem permanecer nas gavetas, nos
cofres, trancados até o nosso fim.”, o recurso de estilo que NÃO
ocorre é a

a) redundância.
b) inversão.
c) gradação.
d) metáfora.
e) enumeração.

Noite de S. João para além do muro do meu quintal.
Do lado de cá, eu sem noite de S. João.
Porque há S. João onde o festejam.
Para mim há uma sombra de luz de fogueiras na noite,
Um ruído de gargalhadas, os baques dos saltos.
E um grito casual de quem não sabe que eu existo.

Alberto Caeiro, Poesia.

Considerando"se este poema no contexto das tendências
dominantes da poesia de Caeiro, pode"se afirmar que, neste
texto, o afastamento da festa de São João é vivido pelo eu lírico
como

a) oportunidade de manifestar seu desapreço pelas
festividades que mesclam indevidamente o sagrado e o
profano.

b) ânsia de integração em uma sociedade que o rejeita por
causa de sua excentricidade e estranheza.

c) uma ocasião de criticar a persistência de costumes
tradicionais, remanescentes no Portugal do Modernismo.

d) frustração, uma vez que não experimenta as emoções
profundas nem as reflexões filosóficas que tanto aprecia.

e) reconhecimento de que só tem realidade efetiva o que
corresponde à experiência dos próprios sentidos.

É impossível colocar em série exata os fatos da infância porque
há aqueles que já acontecem permanentes, que vêm para ficar
e doer, que nuncamais são esquecidos, que são sempre trazidos
tempo afora, como se fossem dagora. É a carga. Há os outros,
miúdos fatos, incolores e quase sem som # que mal se deram, a
memória os atira nos abismos do esquecimento. Mesmo
próximos eles viram logo passado remoto. Surgem às vezes, na
lembrança, como se fossem uma incongruência. Só
aparentemente sem razão, porque não há associação de idéias
que seja ilógica. O que assim parece, em verdade, liga$se e
harmoniza$se no subconsciente pelas raízes subterrâneas #

raízes lógicas! # de que emergem os pequenos caules isolados #
aparentemente ilógicos! só aparentemente! # às vezes
chegados à memória vindos do esquecimento, que é outra
função ativa dessa mesma memória.

Pedro Nava, Baú de ossos.

O valor sintático"semântico do vocábulo sublinhado no trecho
“Há os outros, (...) que mal se deram”, corresponde ao do
mesmo termo em:

a) Vou aceitar o cargo, apesar de falar mal o português.
b) Meu livro foi mal acolhido pelos críticos de plantão.
c) Mal sabia eu o que me esperava atrás daquela porta.
d) Em público, ela mal olha para mim.
e) Mal entrei em casa, o telefone tocou.

Quanto à concordância verbal, a frase inteiramente correta é:

a) Cada um dos participantes, ao inscrever"se, deverão
receber as orientações necessárias.

b) Os que prometem ser justos, em geral, não conseguem sê"
lo sem que se prejudiquem.

c) Já deu dez horas e a entrega das medalhas ainda não foram
feitas.

d) O que se viam era apenas destroços, cadáveres e ruas
completamente destruídas.

e) Devem ter havido acordos espúrios entre prefeitos e
vereadores daqueles municípios.

A frase em que todos os vocábulos grifados estão corretamente
empregados é:

a) Descobriu"se, há instantes, a verdadeira razão por que a
criança se recusava à frequentar a escola.

b) Não se sabe, de fato, porquê o engenheiro preferiu destruir
o pátio a adaptá"lo às novas normas.

c) Disse"nos, já a várias semanas, que explicaria o porque da
decisão tomada às pressas naquela reunião.

d) Chegava tarde, porque precisava percorrer a pé uma
distância de dois à três quilômetros.

e) Não prestou contas à associação de moradores, não
compareceu à audiência e até hoje não disse por quê.
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Leia o seguinte texto, que faz parte de um anúncio de um
produto alimentício:

EM RESPEITO A SUA NATUREZA, SÓ TRABALHAMOS
COM OMELHOR DA NATUREZA

Selecionamos só o que a natureza tem de melhor para levar até
a sua casa. Porque faz parte da natureza dos nossos
consumidores querer produtos saborosos, nutritivos e, acima de
tudo, confiáveis.

www.destakjornal.com.br, 13/05/2013. Adaptado.

Procurando dar maior expressividade ao texto, seu autor

a) serve"se do procedimento textual da sinonímia.
b) recorre à reiteração de vocábulos homônimos.
c) explora o caráter polissêmico das palavras.
d) mescla as linguagens científica e jornalística.
e) emprega vocábulos iguais na forma, mas de sentidos

contrários.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 12 A 14

CAPÍTULO LXXI

O senão do livro

Começo a arrepender#me deste livro. Não que ele me
canse; eu não tenho que fazer; e, realmente, expedir alguns
magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai
um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a
sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás
ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens
pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a
narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro
e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à
esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham,
ameaçam o céu, escorregam e caem...

E caem! — Folhas misérrimas do meu cipreste, heis de
cair, como quaisquer outras belas e vistosas; e, se eu tivesse
olhos, dar#vos#ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande
vantagem da morte, que, se não deixa boca para rir, também
não deixa olhos para chorar... Heis de cair.

Machado de Assis,Memórias póstumas de Brás Cubas.

No contexto, a locução “Heis de cair”, na última linha do texto,
exprime:

a) resignação ante um fato presente.
b) suposição de que um fato pode vir a ocorrer.
c) certeza de que uma dada ação irá se realizar.
d) ação intermitente e duradoura.
e) desejo de que algo venha a acontecer.

Um leitor que tivesse as mesmas inclinações que as atribuídas,
pelo narrador, ao leitor dasMemórias póstumas de Brás Cubas
teria maior probabilidade de impacientar"se, também, com a
leitura da obra

a) Memórias de um sargento de milícias.
b) Viagens na minha terra.
c) O cortiço.
d) A cidade e as serras.
e) Capitães da areia.

Nas primeiras versões dasMemórias póstumas de Brás Cubas,
constava, no final do capítulo LXXI, aqui reproduzido, o seguinte
trecho, posteriormente suprimido pelo autor:

[... Heis de cair.] Turvo é o ar que respirais, amadas folhas. O sol
que vos alumia, com ser de toda a gente, é um sol opaco e reles,
de ........................ e ........................ .

As duas palavras que aparecem no final desse trecho, no lugar
dos espaços pontilhados, podem servir para qualificar, demodo
figurado, a mescla de tonalidades estilísticas que caracteriza o
capítulo e o próprio livro. Preenchem de modo mais adequado
as lacunas as palavras

a) ocaso e invernia.
b) Finados e ritual.
c) senzala e cabaré.
d) cemitério e carnaval.
e) eclipse e cerração.

Considere as seguintes comparações entre Vidas secas, de
Graciliano Ramos, e Capitães da areia, de Jorge Amado:

I. Quanto à relação desses livros com o contexto histórico em
que foramproduzidos, verifica"se que ambos são tributários
da radicalização político"ideológica subsequente, no Brasil,
à Revolução de 1930.

II. Embora os dois livros comportemuma consciência crítica do
valor da linguagem no processo de dominação social, em
Vidas secas, essa consciência relaciona"se ao emprego de
um estilo conciso e até ascético, o que já não ocorre na
composição de Capitães da areia.

III. Por diferentes que sejam essas obras, uma e outra
conduzem a um final em que se anuncia a redenção social
das personagens oprimidas, em um futuro mundo
reconciliado, de felicidade coletiva.

Está correto o que se afirma em

a) I, somente.
b) I e II, somente.
c) III, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.
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MATEMÁTICA

Das alternativas abaixo, a que melhor corresponde ao gráfico
da função f"x# = 1 $ 2�%x% é:

Em uma festa com & pessoas, em um dado instante, 31
mulheres se retiraram e restaram convidados na razão de 2
homens para cadamulher. Um poucomais tarde, 55 homens se
retiraram e restaram, a seguir, convidados na razão de 3
mulheres para cada homem. O número & de pessoas presentes
inicialmente na festa era igual a

a) '((
b) '()
c) '')
d) '*(
e) '*)

A partir de 64 cubos brancos, todos iguais, forma+se um novo
cubo. A seguir, este novo cubo tem cinco de suas seis faces
pintadas de vermelho. O número de cubos menores que
tiveram pelo menos duas de suas faces pintadas de vermelho é

a) 24
b) 26
c) 28
d) 30
e) 32

Na figura abaixo, a reta s passa pelo ponto P e pelo centro da
circunferência de raio R, interceptando+a no ponto Q, entre P e
o centro. Além disso, a reta t passa por P, é tangente à
circunferência e forma um ângulo , com a reta s. Se PQ = 2R ,
então cos, vale

a) -2/6
b) -2/3
c) -2/2
d) 2-2/3
e) 3-2/5

Um recenseamento revelou as seguintes características sobre a
idade e a escolaridade da população de uma cidade.

Escolaridade Jovens Mulheres Homens
Fundamental incompleto 30% 15% 18%
Fundamental completo 20% 30% 28%
Médio incompleto 26% 20% 16%
Médio completo 18% 28% 28%
Superior incompleto 4% 4% 5%
Superior completo 2% 3% 5%

Se for sorteada, ao acaso, uma pessoa da cidade, a
probabilidade de esta pessoa ter curso superior (completo ou
incompleto) é

a) 6,12%
b) 7,27%
c) 8,45%
d) 9,57%
e) 10,23%

Três números positivos, cuja soma é 30, estão em progressão
aritmética. Somando+se, respectivamente, 4, .4 e .9 aos
primeiro, segundo e terceiro termos dessa progressão
aritmética, obtemos três números em progressão geométrica.
Então, um dos termos da progressão aritmética é

a) 9
b) 11
c) 12
d) 13
e) 15
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O conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação
log2 (2x + 5) – log2 (3x " 1) > 1 é o intervalo:

a) ] "#,"5/2 [
b) ] 7/4,# [
c) ] "5/2,0 [
d) ] 1/3,7/4 [
e) ] 0,1/3 [

Um cone circular reto está inscrito em um paralelepípedo reto
retângulo, de base quadrada, comomostra a figura. A razão b/a
entre as dimensões do paralelepípedo é 3/2 e o volume do cone
é $ .
Então, o comprimento g da geratriz do cone é

a) %5
b) %6
c) %&
d) %10
e) %11

Uma fazenda estende'se por dois municípios, A e B. A parte da
fazenda que está em A ocupa 8% da área desse município. A
parte da fazenda que está em B ocupa 1% da área desse
município.
Sabendo'se que a área do município B é dez vezes a área do
município A, a razão entre a área da parte da fazenda que está
em A e a área total da fazenda é igual a

a) 2/9
b) 3/9
c) 4/9
d) 5/9
e) 6/9

O número real a é omenor dentre os valores de x quesatisfazem
a equação 3)2(log)21(log2 22 ()* xx .

Então, +
,
-

.
/
0 1

3
42log2

a é igual a

a)
4
1

b)
2
1

c) 1

d)
2
3

e) 2

Um fabricante de cristais produz três tipos de taças para servir
vinho. Uma delas tem o bojo no formato de uma semiesfera de
raio r ; a outra, no formato de um cone reto de base circular de
raio 2r e altura h; e a última, no formato de um cilindro reto de
base circular de raio x e altura h.
Sabendo'se que as taças dos três tipos, quando completamente
cheias, comportam a mesma quantidade de vinho, é correto

afirmar que a razão
h
x é igual a

a)
6
3

b)
3
3

c)
3
32

d) 3

e)
3

34

Sejam 2 e 3 números reais positivos tais que 2 4 3 5 678.
Sabendo'se que 9:;<3 = 2> 5 ?7@, o valor de ABC3 = ABC2 é
igual a

a)
@
8

b)
D
E

c)
?
8

d)
?
E

e)
?
F

Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do
tempo, de acordo com a relaçãoG<H> 5 IJKLM, em que J é um
número real positivo, H é dado em anos, G<H> é a massa da
substância em gramas e I, N são constantes positivas. Sabe'se
queGO gramas dessa substância foram reduzidos a 20% em 10
anos. A que porcentagem de GO ficará reduzida a massa da
substância, em 20 anos?

a) ?PQ
b) DQ 
c) EQ 
d) @Q 
e) 8Q 
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Os vértices de um tetraedro regular são também vértices de um
cubo de aresta 2. A área de uma face desse tetraedro é

a) " #$
b) %
c) $ #"

d) $ #$
&' (

De um baralho de ") cartas, sete de cada naipe, Luís recebe
cinco cartas: duas de ouros, uma de espadas, uma de copas e
uma de paus. Ele mantém consigo as duas cartas de ouros e
troca as demais por três cartas escolhidas ao acaso dentre as
"$ cartas que tinham ficado no baralho. A probabilidade de, ao
final, Luís conseguir cinco cartas de ouros é:

a)
*

*$+

b)
*

%"+

c)
*+

*,,*

d)
"-

,**,

e)
-"

)**,

CIÊNCIAS DA NATUREZA

A velocidade máxima permitida em uma autoestrada é de 110
km/h (aproximadamente 30m/s) e um carro, nessa velocidade,
leva 6 s para parar completamente. Diante de um posto
rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km/h
(10 m/s). Assim, para que carros em velocidade máxima
consigam obedecer o limite permitido, ao passar em frente do
posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser
colocada antes do posto, a uma distância, pelo menos, de

a) 40 m
b) 60 m
c) 80 m
d) 90 m
e) 100 m

Um aparelho de Raios X industrial produz um feixe paralelo,
com intensidade I0. O operador dispõe de diversas placas de Pb,
cada uma com 2 cm de espessura, para serem utilizadas como
blindagem, quando colocadas perpendicularmente ao feixe.

Em certa situação, os índices de segurança determinam que a
intensidade máxima I dos raios que atravessam a blindagem
seja inferior a 0,15 I0. Nesse caso, o operador deverá utilizar um
número mínimo de placas igual a

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Condições de blindagem: Para essa fonte,
uma placa de Pb, com 2 cm de espessura,
deixa passar, sem qualquer alteração,
metade dos raios nela incidentes,
absorvendo a outra metade.
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As reações, em fase gasosa, representadas pelas equações I, II
e III, liberam, respectivamente, as quantidades de calor "# J,
"$ J e "% J, sendo "% > "$ > "#.

I 2 NH3 + 5⁄2 O2 & 2 NO + 3 H2O ............. 'H1 = (Q1 J
II 2 NH3 + 7⁄2 O2 & 2 NO2 + 3 H2O ............ 'H2 = (Q2 J
III 2 NH3 + 4 O2 & N2O5 + 3 H2O............... 'H3 = (Q3 J

Assim sendo, a reação representada por

IV N2O5 & 2 NO2 + 1⁄2 O2........................... 'H4

será

a) exotérmica, com 'H4 = (Q3 – Q1) J.
b) endotérmica, com 'H4 = (Q2 – Q1) J.
c) exotérmica, com 'H4 = (Q2 – Q3) J.
d) endotérmica, com 'H4 = (Q3 – Q2) J.
e) exotérmica, com 'H4 = (Q1 – Q2) J.

Considere 4 frascos, cada um contendo diferentes substâncias,
a saber:

Frasco 1: 100 mL de H2O())

Frasco 2: 100 mL de solução aquosa de ácido acético de
concentração 0,5 mol/L

Frasco 3: 100 mL de solução aquosa de KOH de concentração
1,0 mol/L

Frasco 4: 100 mL de solução aquosa de HNO3 de concentração
1,2 mol/L

A cada um desses frascos, adicionaram*se, em experimentos
distintos, 100 mL de uma solução aquosa de HC) de
concentração 1,0 moI/L. Medindo*se o pH do líquido contido
em cada frasco, antes e depois da adição de HC) (aq), pôde*se
observar aumento do valor do pH somente

a) nas soluções dos frascos 1, 2 e 4.
b) nas soluções dos frascos 1 e 3.
c) nas soluções dos frascos 2 e 4.
d) na solução do frasco 3.
e) na solução do frasco 4.

Em 2009, omundo enfrentou uma epidemia, causada pelo vírus
A(H1N1), que ficou conhecida como gripe suína. A descoberta
do mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento
de dois medicamentos para combater a infecção, por ele
causada, e que continuam necessários, apesar de já existir e
estar sendo aplicada a vacina contra esse vírus. As fórmulas
estruturais dos princípios ativos desses medicamentos são:

Examinando*se as fórmulas desses compostos, verifica*se que
dois dos grupos funcionais que estão presentes no oseltamivir
estão presentes também no zanamivir. Esses grupos são
característicos de

a) amidas e éteres.
b) ésteres e álcoois.
c) ácidos carboxílicos e éteres.
d) ésteres e ácidos carboxílicos.
e) amidas e álcoois.

Um raio proveniente de uma nuvem transportou para o solo
uma carga de 10 C sob uma diferença de potencial de 100
milhões de volts. A energia liberada por esse raio é

a) 30 MWh.
b) 3 MWh.
c) 300 kWh.
d) 30 kWh.
e) 3 kWh.

Note e adote:
1 J = 3 x 10+7 kWh
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Uma flauta andina, ou flauta de pã, é constituída por uma série
de tubos de madeira, de comprimentos diferentes, atados uns
aos outros por fios vegetais. As extremidades inferiores dos
tubos são fechadas. A frequência fundamental de ressonância
em tubos desse tipo corresponde ao comprimento de onda
igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Em uma dessas flautas,
os comprimentos dos tubos correspondentes,
respectivamente, às notas Mi (660 Hz) e Lá (220 Hz) são,
aproximadamente,

a) 12 cm e 37 cm.
b) 22 cm e 5,4 cm.
c) 6,6 cm e 2,2 cm.
d) 50 cm e 1,5 m.
e) 50 cm e 16 cm.

Note e adote:
A velocidade do som no ar é igual a 330 m/s.

A energia entra na biosferamajoritariamente pela fotossíntese.
Por esse processo,

a) é produzido açúcar, que pode ser transformado em várias
substâncias orgânicas, armazenado como amido ou, ainda,
utilizado na transferência de energia.

b) é produzido açúcar, que pode ser transformado em várias
substâncias orgânicas, unido a aminoácidos e armazenado
como proteínas ou, ainda, utilizado na geração de energia.

c) é produzido açúcar, que pode ser transformado em
substâncias catalisadoras de processos, armazenado como
glicogênio ou, ainda, utilizado na geração de energia.

d) é produzida energia, que pode ser transformada em várias
substâncias orgânicas, armazenada como açúcar ou, ainda,
transferida a diferentes níveis tróficos.

e) é produzida energia, que pode ser transformada em
substâncias catalisadoras de processos, armazenada em
diferentes níveis tróficos ou, ainda, transferida a outros
organismos.

Existem vírus que

a) sintetizam DNA a partir de RNA.
b) têm genoma constituído de DNA e RNA.
c) se reproduzem independentemente de células.
d) realizam respiração aeróbica no interior da cápsula

proteica.
e) possuem citoplasma, que não contém organelas.

Num determinado lago, a quantidade dos organismos do
fitoplâncton é controlada por um crustáceo do gênero Artemia,
presente no zooplâncton. Graças a esse equilíbrio, a água
permanece transparente. Depois de um ano muito chuvoso, a
salinidade do lago diminuiu, o que permitiu o crescimento do
número de insetos do gênero Trichocorixa, predadores de
Artemia. A transparência da água do lago diminuiu.

Considere as afirmações:
I. A predação provocou o aumento da população dos

produtores.
II. A predação provocou a diminuição da população dos

consumidores secundários.
III. A predação provocou a diminuição da população dos

consumidores primários.

Está correto o que se afirma apenas em

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
e) II e III.
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ATUALIDADES

As perspectivas ficaram mais pessimistas porque a seca
atual do Sistema Cantareira é mais crítica que a de 1953, até
então a pior da história e que servia de parâmetro para os
técnicos dos governos estadual e federal.

O Estado de S. Paulo, 17/03/2014. Adaptado.

Acerca da crise hídrica apontada no texto acima e vivida pela
cidade de São Paulo e pela Região Metropolitana, é correto
afirmar que a situação apresentada é de natureza, entre outras,

a) geográfica e geopolítica, dado que a grave crise no
abastecimento experimentada por essa região levou à
importação de água de outros estados, assim como de
países do Cone Sul.

b) social e demográfica, já que políticas públicas de incentivo
àsmigrações, na última década, promoveramo crescimento
desordenado da população em áreas que seriam destinadas
a represas e outros reservatórios de água.

c) climática e pedológica, pois as altas temperaturas durante
o ano provocaram a formação de chuva ácida e a
consequente laterização dos solos.

d) econômica e jurídica, levando"se em conta a flexibilidade da
legislação vigente em relação a desmatamentos em áreas
de nascente para implantação de atividades industriais e
agrícolas.

e) ecológica e política, posto que a reposição de água dos
reservatórios depende de fatores naturais, assim como do
planejamento governamental sobre o uso desse recurso.

O efeito estufa e o lixo são, talvez, as duasmanifestações
mais contraditórias da vontade de dominação da natureza
posta em prática pela racionalidade instrumental e sua
tecnociência. Com o objetivo de aumentar a produtividade, que
na prática significa submeter os tempos de cada ente, seja ele
mineral, vegetal ou animal, a um tempo da concorrência e da
acumulação de capital, esqueceu#se de que todo trabalho
dissipa energia sob forma de calor (efeito estufa) e que a
desagregação da matéria, ao longo do tempo, torna#a
irreversível (lixo).

Carlos W. Porto$Gonçalves. A Globalização da Natureza e a Natureza da
Globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. Adaptado.

Conforme o excerto acima, é correto afirmar:

a) Comoaumentodaprodutividade, serápossível venceroefeito
estufa e superar o problema da produção de lixo.

b) A humanidade superou os problemas decorrentes da
produção de lixo, graças à racionalidade instrumental e à
tecnociência.

c) Os tempos da concorrência e da acumulação de capital vêm
sendo subordinados ao tempo da natureza.

d) A aceleração do tempo de acumulação de capital permite
eliminar a irreversibilidade da produção do lixo.

e) A busca pelo aumento da produtividade impõe a diferentes
elementos da natureza o tempo dos interesses capitalistas.

A fotografia acima, tirada em Beijing, China, em 1989, pode ser
identificada, corretamente, como

a) reveladora do sucateamento do exército chinês, sinal mais
visível da crise econômica que então se abateu sobre aquela
potência comunista.

b) emblema do conflito cultural entre Ocidente e Oriente, que
resultou na recuperação de valores religiosos ancestrais na
China.

c) demonstração da incapacidade do Partido Comunista
Chinês de impor sua política pela força, já que o levante
daquele ano derrubou o regime.

d) montagem jornalística, logo desmascarada pela revelação
de que o homem que nela aparece é chinês, enquanto os
tanques são soviéticos.

e) símbolo do confronto entre liberdade de expressão e
autoritarismo político, ainda hoje marcante naquele país.
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Considere as anamorfoses:

As condições da produção agrícola, no Brasil, são bastante
heterogêneas, porém alguns aspectos estão presentes em
todas as regiões do País.
Nas anamorfoses acima, estão representadas formas de
produção agrícola das diferentes regiões administrativas.
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a
produção agrícola representada em I e em II.

a) De subsistência e patronal.
b) Familiar e itinerante.
c) Familiar e de subsistência.
d) Patronal e familiar.
e) Itinerante e patronal.

É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no
planalto mato"grossense [Planaltos e Chapada dos Parecis],
onde nascem o rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos
cursos dirigem"se para a Planície do Pantanal. Em termos
ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sob
baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a
médio e longo prazos, como a diminuição do potencial biológico
de espécies animais e vegetais.

Dossiê Abrasco – Associação Brasileira de Saúde Coletiva,
Rio de Janeiro/São Paulo: EPSJV/Expressão Popular, 2012. Adaptado.

Combase no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar:
a) No Mato Grosso do Sul, prevalece a criação de caprinos nas

chapadas, ocasionando a contaminação dos lençóis
freáticos por resíduos de agrotóxicos.

b) No Mato Grosso, ocorre grande utilização de agrotóxicos,
em virtude, principalmente, da quantidade de soja, milho e
algodão nele cultivada.

c) Em Goiás, com o avanço do cultivo da laranja transgênica
voltada para exportação, aumentou a contaminação a
montante do rio Cuiabá.

d) No Mato Grosso, estado em que há a maior área de
silvicultura do país, há predominância da pulverização aérea
de agrotóxicos sobre as florestas cultivadas.

e) No Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores de
feijão, trigo e maçã do país, verifica#se significativa
contaminação do solo por resíduos de agrotóxicos.
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