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Caderno traz  cem testes nos mesmos moldes
dos da primeira fase da Fuvest para que
vestibulandos avaliem sua preparação e
divorciem seus estudos
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O vestibulando tem com este si-
mulado a oportunidade de fazer
um treinamento para a primeira
fase da Fuvest e também criar um
guia de estudos para a reta final
antes do início dos principais ves-
tibularesdopaís.

O treinamento consiste na pró-

pria resolução do simulado. Ele
possui o mesmo número de ques-
tões e as mesmas disciplinas do
examedopróximodia28.

Para deixar o simulado o mais
parecido possível com o vestibu-
lar, o aluno deve fazer a prova de
uma vez, em no máximo cinco
horas, tempo máximo permitido
pela Fuvest. Vale lembrar que,

neste período, devem ser reserva-
dos alguns minutos para o preen-
chimentodocartãoderespostas.

Outra recomendação é que o
vestibulando não consulte livros,
apostilas, cadernos, calculadoras
ou qualquer tipo de material de
apoio, que é proibido no dia do
exame. O aluno deve escolher um
local tranqüilo para a resolução,

para que não seja incomodado e,
comisso,percaaconcentração.

Outra habilidade que o aluno
pode treinar é o espaço para a re-
solução. Na Fuvest, não é permiti-
dousarfolhasderascunho.

As resoluções das questões es-
tão disponíveis na Folha Online
(www.folha.com.br). Com o si-
mulado corrigido, o aluno poderá

verificar em quais disciplinas e tó-
picos está com mais dificuldade.
Nestas três semanas até a prova
da Fuvest, será possível recorrer à
ajuda dos professores e dos livros
e das apostilas —sabendo quais
as dificuldades específicas, fica
mais fácil saná-las e, com isso, ga-
nharalgunspontosnovestibular.

A B A I X O , A S Q U E S T Õ E S E L A B O R A D A S P E L O S P R O F E S S O R E S

“O fundamento do regime democrá-
tico é a liberdade... Uma característica
da liberdade é ser governado e gover-
nar por turno; com efeito, consistindo a
justiça democrática em ter todos o mes-
mo, numericamente e não segundo o
merecimento, forçosamente tem que
ser soberana a multidão e aquilo que é
aprovado pela maioria tem que ser o
justo... Outra [característica da demo-
cracia] é viver como se quer, pois dizem
que isto é o resultado da liberdade, já
que é próprio do escravo viver como
não quer.“
(Aristóteles, “Política”, 1.317a)

De acordo com o texto, está correto
afirmar que:

a) A alternância no poder é uma das
características do regime democrático

b) Não é possível haver liberdade num
regime democrático

c) A justiça democrática consiste em
valorizar o mérito (qualidade) do cidadão
que decide os destinos da comunidade

d) Não pode haver justiça democráti-
ca quando a multidão decide

e) O regime democrático é uma amea-
ça à liberdade

“Prega em nome do teu Senhor que
criou!
Em nome de Alá, o Benfeitor misericor-
dioso,
Que criou o homem...”
(Corão, Surata, CXVI).

O texto acima faz parte do livro sa-
grado de uma religião cuja propaga-
ção, a partir do séc. 8º, influenciou a
Europa Medieval de várias formas.
Entre essas influências podemos
destacar:

a) O aumento da tolerância religiosa
entre os povos do Oriente e do Ocidente

b) A intensificação da ruralização da
Europa, pois as guerras prejudicaram as
relações comerciais com o Oriente

c) A adoção de um regime político ins-
pirado nas regras do califado

d) O surgimento de uma nova religião
resultante de uma síntese entre o catoli-
cismo e a doutrina do Corão

e) A adoção dos ensinamentos do Co-
rão pela burguesia em ascensão

A criação do Gatt (acordo geral
sobre tarifas e comércio), em 1947,
demonstrou a convicção dos repre-
sentantes das principais economias
do mundo ocidental de que a libera-
lização do comércio mundial era be-
néfica para o desenvolvimento de
todos os países. Desde então foram
realizadas várias rodadas de nego-
ciação visando aumentar o fluxo co-
mercial entre as nações por meio da
diminuição das tarifas alfandegá-
rias. Uma iniciativa desse tipo esta-
ria fadada ao fracasso no decorrer
da Época Moderna (séc. 15 - séc. 18)
porque:

a) Os Estados nacionais ainda não ti-
nham se constituído

b) As dificuldades de comunicação
impediam a integração comercial entre
os países

c) Inexistia uma burocracia estatal ca-
paz de regular e de fiscalizar o comércio

d) A inexistência de uma moeda de
aceitação internacional inviabilizava o
comércio entre as nações

e) Neste período predominou a concep-
ção segundo a qual as práticas protecionis-
tas eram a melhor forma de desenvolver a
nação eobter superávits comerciais

“Normalmente a nação é concebida
como um grupo de pessoas unidas por
laços naturais e, portanto, eternos ou
pelo menos existentes e que por causa
desses laços se torna a base necessária
para a organização do poder sob a for-
ma de Estado nacional... Em nome da
nação se fazem guerras, revoluções,
modificou-se o mapa político do mun-
do... Na história recente do continente
europeu, após a emergência do fenô-
meno nacional..., a nação adquiriu uma
posição de total preponderância sobre
qualquer outro sentimento.”
(BOBBIO, Norberto et. Al.: “Dicionário de
Política”. Brasília, Ed. UnB, 1983)

A afirmação deste conceito de nacio-
nalismo ocorreu durante o séc. 19,
período durante o qual iniciou-se a
corrida imperialista. No séc. 19, na-
cionalismo e imperialismo relacio-
nam-se porque:

a) Sem um projeto político de império,

não haveria uma nação
b) A coesão da população era necessá-

ria para as campanhas militares patroci-
nadas pelos Estados que buscavam ex-
pandir territórios e mercados

c) Ambos se baseiam na idéia de iden-
tidade racial e lingüística

d) Durante o séc. 19, nação e império
eram praticamente sinônimos

e) Eram doutrinas antagônicas, e a
consolidação do nacionalismo impediu
que a expansão imperialista se estendes-
se ao século 20

Leia o texto a seguir sobre a si-
tuação política na Europa logo após
o fim da 2ª Guerra Mundial.

“Onde houve eleições autênticas, elas
mostraram uma nítida mudança para a
esquerda. O caso mais impressionante
foi o britânico, onde as eleições de 1945
derrotaram o universalmente amado e
admirado senhor da guerra, Winston
Churchill, e levaram ao poder o Partido
Trabalhista... Nos cinco anos seguintes,
ele iria presidir um período de reformas
sociais sem precedentes.”
(HOBSBAWM, E. J.: “A Era dos Extre-
mos”, São Paulo, Cia. das Letras,1995)

As reformas sociais na Europa no pe-
ríodo pós-guerra foram adotadas
porque:

a) Os empresários europeus constata-
ram que a elevação dos salários era bené-
fica para o desenvolvimento econômico

b) As despesas na área social contri-
buíam para reduzir a inflação

c) Melhores condições de vida e traba-
lho sob o capitalismo dificultavam a propa-
gação dos ideais revolucionários socialistas

d) Foram as condições impostas pela
URSS para não invadir a Europa Ocidental

e) Foram uma condição imposta pelos
EUA para liberar os recursos do Plano
Marshall

As esculturas e os projetos ar-
quitetônicos de Antônio Francisco
Lisboa, o Aleijadinho (Minas Gerais,
1738/1814), inspiraram-se numa ex-
pressão artística tipicamente euro-
péia, o barroco. O hábil artesão, en-
tretanto, não se limitou a copiar o
modelo europeu. Introduziu modifi-
cações nas suas obras, criando uma
arte barroca particular, com carac-
terísticas locais, distinta da euro-
péia. Essa “nova” expressão artísti-
ca guardava relações com as condi-
ções sociais, econômicas e políticas
da colônia à medida que:

a) Foi perseguida pelas autoridades
coloniais, que consideravam a obra do
escultor subversiva

b) Prenunciava, no plano da cultura,
um sentimento de autonomia e inde-
pendência que veio a se manifestar mais
tarde, no plano político, com a Inconfi-
dência Mineira e outras rebeliões eman-
cipacionistas

c) Tornou-se bem-sucedida em virtu-
de do apoio da coroa portuguesa, que fez
inúmeras encomendas ao artesão e di-
vulgou sua obra na Europa

d) A simplicidade dos recursos técni-
cos e dos materiais utilizados (pedra sa-
bão) decorriam do fato de o artesão viver
numa das regiões mais pobres da colônia

e) Fazia parte da tradição dos nativos
que viviam na colônia não valorizar os arti-
gos e idéias que vinham da metrópole eu-
ropéia
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THE OLYMPICS
Up, Up and Away

What was the story of these Games? Take
your pick: China soared, while traditional
powers like Germany and Russia lost
a step. The U.S. won a lot and got booed
a lot. But for those not looking for
geopolitical trends, Athens was really
about great performances.
As the games raced through their
indelible final weekend, leaving
shattered records and storybook upsets
in their wake, 21,000 reporters began
trying to set this Olympiad in amber —to
identify what made it different from all
those that have gone before. But the
Summer Games are designed to resist
the imposition of narrative. Two
hundred and two countries, 301 medal
events, 10,500 competitors —one story
line? Not likely.
By Jennie James, from the oct. 25, 2004
issue of “Time” magazine

“ C h i n a s o a r e d , w h i l e
traditional powers like Germany
and Russia lost a step.” From this
passage, we can understand that:

a) Traditional powers like Germany
and Russia, but they do not like China

b) The Chinese had a better
performance than they used to while
Germans and Russians did not

c) The Chinese are used to soaring
while Germans and Russians are not

d) Germany and Russia lost a step
because they were not prepared for the
competition

e) China, Germany and Russia had
very similar results in the Olympic Games

“The U.S. won a lot and got
booed a lot.” From this passage, we
can understand that:

a) Despite their victories, Americans
were disliked
b) Americans did not mind their being
booed

c) The U.S. got booed because they
won a lot

d) The U.S. won a lot because they got
booed

e) Because of their many victories,
Americans were loved

“ 21,000 reporters began
trying to set this Olympiad in
amber.” According to the text, the
best description for this passage is:

a) Make the Olympiad into a precious
event

b) Make the Olympiad look important
because it was not

c) Make the Olympiad look less
important than it really was

d) Identify the rights and wrongs of the
Olympiad

e)IdentifywhatmadethisOlympiadspecial

According to the second
paragraph, we may infer that:

a) The Games may have been a bit
below expectations

b) Everybody can identify what made
these Games special

c) The Games have been indelible
d) It is easy to describe the Games
e) Many records were broken in the

Games

According to the text, the
best synonym of “likely” is:

a) Enjoyably
b) Lovably
c) Probably
d) Lovely
e) Friendly

MONDAY, OCT. 25, 2004 - Victories
in the global fight against malaria are
few and far between, so researchers
cheered the news that a vaccine being
tested in Africa protected children from
the disease 30% of the time and
lessened the severity of illness in nearly
60% of cases. The vaccine isn’t ready for
use yet, even if the world can ill afford to
wait. The 300 million to 500 million
malaria cases each year cause 1 million
to 3 million deaths, most of them kids.
From the oct. 25, 2004 issue of “Time”
magazine

According to the passage:

a) The vaccine is totally efficient
b) The vaccine is totally inefficient
c) Malaria causes 3 million deaths

each year in Africa
d) Scientists are excited about the

new vaccine
e) The vaccine protected most of the

children in Africa

According to the text, the
best synonym for the word “ill” is:

a) With difficulty
b) Sick
c) Diseased
d) Easily
e) Injury

“Malaria cases each year cause

1 million to 3 million deaths.” The
correspondent passive form for this
sentence is:

a) 1 million to 3 million deaths are
being caused by malaria cases each year

b) 1 million to 3 million deaths were
caused by malaria cases each year

c) 1 million to 3 million deaths are cau-
sed by malaria cases each year

d) 1 million to 3 million deaths are
cause by malaria cases each year

e) 1 million to 3 million deaths are
causing by malaria cases each year

Sendo x e y dois números con-
secutivos tais que x é 2% maior do
que y, x2 - y2 é igual a:

a) 111
b) 109
c) 105
d) 103
e) 101

As letras A, B, C, D e E repre-
sentam números inteiros positivos,
distintos e de um único algarismo.
Sabendo-se que A+C=B+D=9,
o maior valor que a soma das dízi-
mas periódicas representadas por
E,ABABAB... e 8,CDCDCD... pode as-
sumir é:

a) 16
b) 17
c) 18
d) 19
e) 20

Em um curso onde são aplica-
das duas avaliações com valores de
zero a dez, cada aluno pode escolher
uma entre as seguintes fórmulas de
cálculo da média aritmética ponde-
rada:

*fórmula A: peso um na prova um e pe-
so dois na prova dois
*fórmula B: peso três na prova um e pe-
so sete na prova dois

Sabendo-se que a média de um alu-
no, calculada pela fórmula B, é dois
centésimos maior do que a calcula-
da pela fórmula A, a média aritméti-
ca simples das duas provas desse
aluno é:

a) Dois décimos inferior à média da
fórmula A

b) Um décimo inferior à média da fór-
mula A

c) Dois centésimos inferior à média da
fórmula A

d) Um décimo superior à média da fór-

mula B
e) Dois décimos superior à média da

fórmula B

Sendo sen36˚= p, a área de
um pentágono regular de lado q, em
função de p e q, é igual:

a)

b)

c)

d)

e)

Sejam f e g funções afins
na variável x dadas pelo produto
matricial .

Se (f0g)(x) = (g0f)(x), o determinante
da matriz é igual a:

a) 3
b) 2
c) 1
d) 0
e) -1

Os únicos valores de x IR
que satisfazem a inequação
(-x+4)6.(4x+1-3) 0 são tais que:

a) x log40,75

b) x log40,15

c) x log43

d) x log30,5 e x 4

e) x log40,75 e x 4

Se -2 e 1 são raízes da equação
algébrica x4-x3 + mx2 + nx-4=0, a so-
ma das demais raízes dessa equação
é igual a:

a) 0,5
b) 1
c) 2
d) i
e) 2i

Seja r o lugar geométrico dos
pontos eqüidistantes de (-2,5) e
(6,3). A menor distância entre a ori-
gem do sistema cartesiano ortogo-
nal e r é:

a)

b)

c)

d)

e)

Se f é uma função de IN em IR
definida pela lei f(x)=3x-1, a soma
das 20 menores imagens de f é igual
a:

a) 480
b) 550
c) 590
d) 610
e) 620

Na figura, AC=10, AE=5 e BD
divide o triângulo ACE em dois polí-
gonos de mesma área:

Nessas condições, CB+BD é igual a:

a)

b)

c)

d)

e)

Em uma festa onde estão pre-
sentes 18 homens e 12 mulheres, sa-
be-se que três dos presentes fazem
aniversário no dia da festa. A proba-
bilidade de que todos os aniversa-
riantes na festa sejam homens é de
aproximadamente:

a) 20%
b) 25%
c) 30%
d) 35%
e) 40%

Uma pirâmide quadrangular
regular tem aresta da base medindo
6 cm e altura 4 cm. Aumentando
25% a altura dessa pirâmide e ado-
tando , sua área total au-
mentará em:

a) 25%
b) 18%
c) 15%
d) 12%
e) 10%
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Dois alunos de física resolve-
ram fazer uma experiência. Ficam
parados sobre patins, um de frente
para o outro, e se empurram. Des-
prezando os atritos, verifica-se que
o aluno mais magro, de massa 70 kg,
vai para a direita, com velocidade
8 m/s. O mais gordinho, de massa
112 kg:

a) Vai para a direita, com velocidade
5 m/s

b) Vai para a esquerda, com velocida-
de 7 m/s

c) Vai para a esquerda, com velocida-
de 5 m/s

d) Vai para a direita, com velocidade
7 m/s

e) Permanece em repouso

Um automóvel percorre 300
m de uma trajetória com uma veloci-
dade média de 40 m/s e, depois,
mais 200 m em um tempo de 2,5s.
Determine a velocidade média des-
se automóvel no percurso total.

a) 50 m/s
b) 60 m/s
c) 40 m/s
d) 80 m/s
e) 100 m/s

Uma dona-de-casa comprou
um pacote com 5 kg de arroz, mas,
ao chegar em casa, desconfiou de
que fora enganada. Como não dis-
punha de uma balança, pediu ajuda
a seu filho, um vestibulando. O ra-
paz pegou uma barra uniforme, de
comprimento 24 cm, um cabo de
vassoura para servir de apoio e um
pacote de açúcar, de massa compro-
vadamente 1 kg. Montou então o
dispositivo:

a) O pacote de arroz tem mesmo 5 kg
b) O pacote de arroz tem apenas 4 kg
c) O pacote de arroz tem mais de 5 kg

efetivamente
d) Para calcularmos o valor exato, pre-

cisamos conhecer o valor da aceleração
da gravidade

e) Esse dispositivo montado não per-
mite o cálculo da quantidade de arroz
comprada

Um garoto sobe no alto de um
edifício e abandona um corpo de
massa de 2 kg, que cai verticalmente
e atinge o solo com velocidade de 72
km/h. Adote g = 10 m/s2. Durante a
queda, 60% da energia mecânica foi
dissipada. Qual o valor da altura do
prédio?

a) 20 m
b) 30 m
c) 40 m
d) 50 m
e) 60 m

Um caminhão-tanque é carre-
gado em Santos com 15 mil litros de
gasolina, quando a temperatura lo-
cal (e do líquido) valia 35˚C. Trans-
portando o combustível para Cam-
pos do Jordão, descarrega-o à tem-
peratura de 20˚C. Considerando o
coeficiente de dilatação térmica da
gasolina como 1,2x10-3˚C-1 e despre-
zando evaporações, podemos afir-
mar que:

I. O volume descarregado é igual a 15 mil
litros.
II. A massa de gasolina descarregada é a
mesma ao ser carregada.
III. O volume descarregado é igual a

15.270 litros.
IV. O volume descarregado é igual a
14.730 litros.

Estão corretas:

a) I e II apenas
b) Todas
c) II e IV apenas
d) II e III apenas
e) Nenhuma

Em 1644, o físico italiano
Evangelista Torricelli estudou a
pressão atmosférica realizando uma
experiência com mercúrio. Sobre es-
se fato, um aluno fez as seguintes
observações:

I. Se a experiência fosse realizada com
água no lugar do mercúrio, a coluna lí-
quida seria de aproximadamente 10 m.
II. Se a experiência fosse realizada no alto
de uma grande montanha, a coluna de
mercúrio seria menor.
III. Se a experiência fosse realizada com
óleo, certamente a coluna líquida seria
menor que a do mercúrio.

São verdadeiras as observações:

a) I e III
b) II e III
c) I e II
d) Todas
e) Nenhuma

O “olho mágico” é um disposi-
tivo de segurança constituído sim-
plesmente de uma lente esférica. Ao
ser instalado numa porta, permite
que se veja o visitante sem abri-la.
Quando um visitante se encontra a
50 cm da porta, um “olho mágico”
forma, para um observador, uma
imagem três vezes menor do rosto
do visitante. Assinale a alternativa

que indica o tipo de lente e a distân-
cia focal do “olho mágico” utilizado.

a) Convergente. Distância focal de
25 cm

b) Convergente. Distância focal de
12,5 cm

c) Divergente. Distância focal de
12,5 cm

d) Divergente. Distância focal de
50 cm

e) Divergente. Distância focal de
25 cm

“A cor não é uma característica
própria do objeto, mas depende da luz
que o ilumina. A cor de um objeto de-
pende da propriedade do corpo em re-
fletir ou absorver as diversas compo-
nentes do espectro luminoso, da luz que
o atinge.”

Com base nesse texto, assinale a
alternativa correta:

a) Uma samambaia é verde porque, ao
receber a luz do sol, absorve a compo-
nente verde, refletindo as demais

b) Se um corpo é branco sob luz bran-
ca, continuará branco qualquer que seja
a cor da luz que o ilumine

c) Se um corpo é azul sob luz branca,
continuará azul quando iluminado com
luz monocromática verde

d) Se um corpo é preto, sob luz branca,
continuará preto qualquer que seja a cor
da luz que o ilumine

e) Fora da atmosfera, o céu é preto
porque absorve todas as componentes
das radiações que compõem a luz branca

Uma caixa, com dois termi-
nais A e B, é colocada num circuito
elétrico, e verifica-se que ela é per-
corrida por uma corrente de 4A e
apresenta d.d.p. de 200 V entre seus
terminais.

Dispomos dos seguintes elementos
elétricos:

* Um gerador de f.e.m. 200 V e resistên-
cia interna 10
* Um motor de f.c.e.m. 200 V e resistência
interna 20
* Dois resistores de 25 cada um

Dentro da caixa, se ligarmos ade-
quadamente, poderemos ter:

a) Apenas o gerador
b) Apenas o motor
c) Apenas o gerador e um resistor
d) Apenas os dois resistores
e) Apenas o motor e um resistor

O ebulidor elétrico é um reci-
piente que contém um resistor elé-
trico e destina-se a aquecer água.
Um estudante deseja aquecer uma

porção de água. Sem alterar a d.d.p.
da tomada, para conseguir um
aquecimento mais rápido, ele deve
substituir a resistência elétrica de
cobre desse ebulidor por outra:

a) De mesmo material e área, porém
de menor comprimento

b) De mesmo material e área, porém
de maior comprimento

c) De mesmo material e comprimen-
to, porém de área menor

d) De mesmo material, porém com
área menor e comprimento maior

e) De material menos condutor, po-
rém de área menor e igual comprimento

Uma espira circular de raio 4
cm está no plano do papel, conforme
mostra a figura abaixo. Na região da
espira, tem-se vácuo, cuja constante
de permeabilidade magnética é
4π.10-7T. m/A.

Quando a espira for percorrida por
uma corrente elétrica de intensida-
de 6A, o campo de indução magnéti-
ca no seu centro é melhor represen-
tado pela alternativa:

a) 3.10-5T, entrando no plano
b) 3π.10-5T, saindo do plano
c) 3π.10-5T, entrando no plano
d) 3.10-5T, saindo do plano
e) 3.102T, entrando no plano

Os morcegos, para se guia-
rem, emitem um ultra-som que é re-
fletido pelos objetos, como um eco,
e processado pelo morcego, permi-
tindo a determinação da distância
do objeto.

Considerando que a velocidade do
som no ar é de 340 m/s e sabendo
que o intervalo temporal entre a
emissão do ultra-som e a captação
do retorno é 1 x 10-2s, determine a
distância entre o objeto e o morcego.

a) 1,7 m
b) 3,4 m
c) 34 m
d) 17 m
e) 340 m

72 hm/h
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Reprodução Rosane Marinho/Folha Imagem

Apenas um dos fragmentos
abaixo não apresenta nenhuma im-
propriedade lingüística. Assinale a
alternativa que o contém:

a) Enquanto isso, a experiência histó-
rica de uma inflação muito alta ou de
uma hiperinflação tanto na Alemanha
quanto no Japão leva os dirigentes dos
bancos centrais de ambos países a um
comportamento muito ortodoxo.

b) Como o governo resolveu esvaziar a
comissão, a oposição não reuniu quórum
suficiente, mas tencionava abrir simboli-
camente a sessão e dar voz às críticas.

c) A cultura digital pós-industrial em
todo o planeta vem pondo em cheque o
capitalismo nacional e monopolista, des-
locando de forma radical a idéia de uma
“identidade nacional”, fossilizada e arrai-
gada, em nome de uma “diversidade”
cultural bem mais complexa, perturba-
dora e nômade que todo o velho ideário
nacionalista.

d) O sociólogo vê nos números de Ser-
ra um indício de que o eleitorado do tu-
cano pode ter chegado a seu teto máxi-
mo, ao contrário do de Marta, que ainda
teria margem para crescer na periferia.

e) E nós, eleitores, nunca teremos pro-
va de nada, porque eles não permitem a
fiscalização adequada, tampouco a pro-
va do voto impresso.

Assinale a alternativa em que
a correlação de tempos verbais de-
sobedece ao padrão culto da língua:

a) O vice pretende ser candidato a pre-
feito no final do ano, mas disse que ainda
não sabe qual seria o perfil ideológico de
seu governo caso ele assuma a prefeitu-
ra.

b) Se houver problemas em uma das
escolas, o funcionário que estiver ao mo-
nitor acionará o PM que estiver na sala ao
lado e, assim, dará início à seqüência de
atendimento.

c) Quando vir o que está acontecendo,
certamente ela tomará alguma provi-
dência.

d) Caso tivesse intervindo na discus-
são, tudo teria sido resolvido.

e) Quando requereram aquela autori-
zação, não pensaram nas conseqüências
nefastas que daquilo adviriam.

Leia o seguinte fragmento,
pertencente ao conto “Um Homem
Célebre”, de Machado de Assis:

“Veio a questão do título. Pestana, quan-
do compôs a primeira polca, em 1871,
quis dar-lhe um título poético, escolheu
este: Pingos de sol. O editor abanou a
cabeça, e disse-lhe que os títulos deviam
ser, já de si, destinados à popularidade
—ou por alusão a algum sucesso do
dia— ou pela graça das palavras; indi-
cou-lhe dois: A lei de 28 de setembro,
ou Candongas não fazem festa.
— Mas que quer dizer Candongas não
fazem festa? perguntou o autor.
— Não quer dizer nada, mas populari-
za-se logo.

Pestana, ainda donzel inédito, recu-
sou qualquer das denominações e guar-
dou a polca; mas não tardou que com-
pusesse outra, e a comichão da publici-
dade levou-o a imprimir as duas, com os
títulos que ao editor parecessem mais
atraentes ou apropriados. Assim se re-
gulou pelo tempo adiante”.
(IN: MACHADO DE ASSIS, J. M. — “Várias
Histórias”)

De acordo com o trecho acima, é cor-
reto afirmar:

a) Pestana não tinha talento para dar
títulos às suas composições e, por esse
motivo, seu editor o ajudava.

b) Pestana tinha veleidades poéticas e
não desejava realizar um trabalho co-
mercial.

c) Pestana tinha uma personalidade
influenciável e, por esse motivo, aceitou
os títulos sugeridos por seu editor.

d) O narrador é irônico em relação à
publicidade e ao gosto do público, mas
valoriza o talento de Pestana.

e) Pestana recusou-se a entender que
o sucesso de suas polcas dependia do tí-
tulo dado a elas.

Assinale a alternativa em que
o período obedece às normas de con-
cordância próprias da norma culta:

a) Lênin ponderava que, sem quebrar
ovos, não se pode fazer um omelete.

b) Não havia jazidas de carbonato de
cálcio para a produção do cal essencial
para a alvenaria.

c) Não pôde identificar os corpos, mas
percebeu que se tratavam de uma mu-
lher e de uma criança.

d) Seria recomendável que se esclare-
cessem, em primeiro lugar quais são os
empecilhos à competição e ao livre mer-
cado que provocam abusos nos preços.

e) Podem-se encarcerar os badernei-
ros. O que não se pode é jogar o governo
no oportunismo da histeria.

Leia o seguinte fragmento,

extraído do conto “A Causa Secre-
ta”, de Machado de Assis:

“Egoísmo aspérrimo, faminto de sen-
sações, não lhe perdoou um só minuto
de agonia, nem lhos pagou com uma só
lágrima, pública ou íntima. Só quando
ela expirou, é que ele ficou aturdido.
Voltando a si, viu que estava outra vez
só.”
(IN: MACHADO DE ASSIS, J. M. — “Várias
Histórias”)

É correto afirmar sobre o trecho aci-
ma:

a) O termo “aspérrimo” é o superlativo
absoluto analítico do adjetivo “áspero”.

b) A construção “Só ... é que” realça o
instante exato em que o homem reage à
cena que observa.

c) O termo “aturdido” indica que o
personagem não se abalou com a morte
da mulher.

d) A palavra “só” aparece várias vezes
no trecho, sempre com o mesmo signifi-
cado.

e) A palavra “egoísmo” é acentuada
por ser uma proparoxítona.

“Fecha aquela porta; vou dizer-
te cousas importantes. Senta-te e con-
versemos. Vinte e um anos, algumas
apólices, um diploma, podes entrar no
parlamento, na magistratura, na im-
prensa, na lavoura, no comércio, nas le-
tras ou nas artes. Há infinitas carreiras
diante de ti.”
(IN: MACHADO DE ASSIS, J. M. — “Pa-
péis Avulsos”, conto “Teoria do Meda-
lhão”)

Transpondo o trecho para o plural e
fazendo as adaptações necessárias,
temos:

a) Fechem, vou dizer-lhes, sentem-se,
podem, de vocês;

b) Fechai, vou dizer-vos, sentai-vos,
podeis, de vós;

c) Fechemos, vou dizer-lhe, sente-se,
pode, de si;

d) Fechai, vou dizer-te, sentai-vos,
possais, de vós;

e) Fechais, vou dizer-vos, sentais-vos,
podeis, de vós.

Assinale o trecho cuja pontua-
ção esteja de acordo com a norma
culta:

a) Os que acreditaram nas promessas
do candidato, decepcionaram-se após as
eleições.

b) Hoje entretanto a criatividade já
não existe mais.

c) O delegado afirmou que caso não se
apresentem para prestar esclarecimen-
tos, eles poderão ter pedida sua prisão
temporária.

d) Esperava que ele retirasse sua can-
didatura, e que o eleitorado organizasse
um protesto.

e) A população recusou-se a pagar as
taxas, e as contas foram revistas.

Assinale a alternativa que
complete corretamente as lacunas
do período abaixo:

A polícia informou ————população ———

as investigações estavam em curso. Au-
toridades envolvidas no ocorrido não se
dignaram ———— dar satisfações ————

opinião pública.

a) à/que/a/à
b) a/de que/a/a
c) à/que/de/a
d) a/de que/de/à
e) à/de que/a/à

“... queixei-me de baratas. Uma
senhora ouviu-me a queixa. Deu-me a
receita de como matá-las. Que mistu-
rasse em partes iguais açúcar, farinha e
gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam,
o gesso esturricaria o ‘de-dentro’ delas.
Assim fiz. Morreram.”
(IN: LISPECTOR, C. — “A Legião Estran-
geira”, conto “A Quinta História”)

O processo que explica a formação
da palavra “de-dentro” no texto aci-
ma é:

a) Prefixação
b) Sufixação
c) Derivação imprópria
d) Parassíntese
e) Composição por justaposição

“...Era um basset lindo e miserá-
vel, doce sob a sua fatalidade. Era um
basset ruivo.

Lá vinha ele trotando, à frente de sua
dona, arrastando seu comprimento.
Desprevenido, acostumado, cachorro.”
(IN: LISPECTOR, C. — “A Legião Estran-
geira”, conto “Tentação”)

É incorreto afirmar sobre o fragmen-
to acima:

a) O narrador faz uso de antíteses ao
descrever o cachorro.

b) Ocorre crase em “à frente de” por se
tratar de locução prepositiva de núcleo
feminino.

c) Os termos “desprevenido” e “acos-
tumado” são adjetivos.

d) A palavra “cachorro” é um substan-
tivo.

e) A palavra “basset”, nome da raça do
cão, é um estrangeirismo.

MACHADO
1.0
19.0
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“Continuavam a conversar por
citações, insensivelmente. Já haviam in-
corporado à sua gíria familiar todos os
versos do poeta que mais admiravam:
— Perdi o bonde e a esperança, volto
pálido para casa, cismando na derrota
incomparável, sem nenhuma inclinação
feérica, com a calma que Bilac não teve
para envelhecer, tudo somado devias
precipitar-te de vez nas águas, seria
uma rima, não seria uma solução —eta
vida besta, meu Deus.”
(IN: SABINO, Fernando — “O Encontro
Marcado”)

Assinale a alternativa que contenha
o nome do poeta a que se refere o
trecho acima:

a) Fernando Pessoa
b) Olavo Bilac
c) Manuel Bandeira
d) Carlos Drummond de Andrade
e) João Cabral de Melo Neto

Leia o fragmento abaixo e respon-
da às questões 50 e 51:

“Tradicionalmente a cor é carregada de
alusões psicológicas e morais. Amamos
determinada cor, temos nossa cor. Ou
ela é imposta: pelo evento, pela cerimô-
nia, pelo papel social, ou então é o apa-
nágio de uma matéria: madeira, couro,
tecido, papel. Sobretudo permanece
circunscrita pela forma, não procura as
outras cores, não é um valor livre. A tra-
dição submete a cor à significação inter-
na e ao fechamento das linhas. Mesmo
no cerimonial mais livre da moda a cor
toma amplamente seu sentido fora de si
mesma: é metáfora de significações cul-
turais postas em índice. No mais pobre a
simbólica das cores se perde no psicoló-

gico: o vermelho passional, agressivo, o
azul signo de serenidade, o amarelo oti-
mista etc.: a linguagem das cores une-se
então à das flores, dos sonhos, dos sig-
nos do Zodíaco.”
(IN: BAUDRILLARD, Jean — “O Sistema
dos Objetos”)

De acordo com o texto acima,
é correto afirmar:

a) As cores são naturalmente repre-
sentativas de estados emocionais, de ca-
racterísticas psíquicas e de significações
morais. Daí cada pessoa ter preferência
por determinada cor.

b) Tradicionalmente, a cor não é trata-
da como um valor em si, mas aparece li-
gada a significações culturais e a circuns-
tâncias externas a ela.

c) A cor não é um valor livre, pois rela-
ciona-se intrinsecamente com outras lin-
guagens, como a das flores, a dos sonhos
e a dos signos do Zodíaco.

d) Os significados tradicionalmente
associados às cores tendem a perder-se
no decorrer do tempo.

e) As cores têm significação mística e,
por isso, relacionam-se com os signos do
Zodíaco.

A palavra “apanágio”, no tex-
to acima, significa:

a) Vantagem
b) Consolo
c) Propriedade inerente
d) Adorno
e) Disfarce

A locução conjuntiva “posto
que”, de acordo com a norma culta,
tem valor concessivo. Com base nes-
sa informação, assinale a alternati-
va em que o conectivo foi correta-
mente empregado:

a) A curto prazo o novo governo terá
ainda o ônus de enfrentar a ameaça de
retorno da inflação, posto que o atual
deixa a inflação correndo (média móvel
trimestral) ao ritmo de 100% ao ano nos
preços de atacado (IPA) e de 34% ao ano
nos preços ao consumidor (IPCA).

b) Posto que o problema existe, qual a
solução?

c) A adoção de cotas nas universida-
des é apenas um passo, e não uma pana-
céia. É uma ação reparatória das políticas
discriminatórias que inviabilizam a de-
mocratização plena da sociedade brasi-
leira, posto que nela ainda sobrevivem,
incólumes ou disfarçadamente, traços
profundos do sistema escravocrata.

d) Ainda assim, embora de autentici-
dade duvidosa, este livro será interessan-
te para os curiosos sobre a comida da Re-
nascença, posto que as receitas que con-
tém, conquanto não escritas do modo
habitual aos mestres cozinheiros da épo-
ca, são fiéis à comida do tempo.

e) Posto que o regime norte-coreano
seja um dos mais isolados do mundo e
enfrente sérios problemas econômicos,
o país tem o quinto maior Exército do
planeta, com 1,1 milhão de soldados, e
mísseis que poderiam atingir outros paí-

ses asiáticos.

“Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconseqüente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive”

(IN: BANDEIRA, Manuel — “Libertina-
gem”)

É correto dizer que a relação entre os
versos “Lá a existência é uma aven-
tura/ De tal modo inconseqüente” e
os seguintes é de:

a) Oposição
b) Condição
c) Explicação
d) Conseqüência
e) Comparação

Leia o seguinte soneto, de
Gregório de Matos, e, a seguir, assi-
nale a alternativa incorreta:

SONETO

Neste mundo é mais rico, o que mais rapa:
Quem mais limpo se faz, tem mais carepa:
Com sua língua ao nobre o vil decepa:
O Velhaco maior tem sempre capa.

Mostra o patife da nobreza o mapa:
Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa;
Quem menos falar pode, mais increpa:
Quem dinheiro tiver, pode ser Papa.

A flor baixa se inculca por Tulipa;
Bengala hoje na mão, ontem garlopa:
Mais isento se mostra, o que mais chupa.

Para a tropa do trapo vazo a tripa,
E mais não digo, porque a Musa topa
Em apa, epa, ipa, opa, upa.

* Vocabulário:
carepa = caspa
garlopa = certa ferramenta de marcena-
ria
vazar a tripa = defecar

a) O soneto apresenta figuras de lin-
guagem como hipérbatos, antíteses e
aliterações, típicas do período barroco.

b) O último verso, que não se harmo-
niza com o raciocínio desenvolvido ante-
riormente, apresenta caráter lúdico.

c) No décimo verso, os termos “ben-
gala” e “garlopa” funcionam como meto-
nímias.

d) Nesse poema, de tom sentencioso e
moralista, Gregório de Matos faz uma sá-
tira do mal, que aparece universalizado.

e) A dificuldade de compreensão de
algumas passagens do texto deve-se à
escolha de uma linguagem erudita e à
preocupação em criar rimas raras.

“Era uma velha sequinha que,
doce e obstinada, não parecia com-
preender que estava só no mundo. Os
olhos lacrimejavam sempre, as mãos re-
pousavam sobre o vestido preto e opa-
co, velho documento de sua vida.”
(IN: LISPECTOR, Clarice — “A Legião Es-
trangeira”, conto “Viagem a Petrópo-
lis”)

Assinale a alternativa correta sobre
o fragmento acima:

a) Ao usar o adjetivo “sequinha” para
caracterizar a velha, o narrador transmi-
te, de maneira carinhosa, as idéias de in-
tensidade e fragilidade.

b) A expressão “velho documento de
sua vida” funciona no texto como predi-
cativo do objeto.

c) O fragmento é uma descrição obje-
tiva da personagem.

d) As palavras “velha” e “velho”, no
fragmento acima, pertencem à mesma
classe gramatical.

e) No texto, o pronome relativo “que”
exerce a função sintática de objeto direto.

Leia o seguinte trecho:

“A proliferação de novas agremiações
foi permitida depois da sanção de uma
lei que, em junho de 2002, revogou uma
cláusula que estabelecia a extinção ime-

diata de partidos que não alcançassem
pelo menos 2% dos votos em duas elei-
ções consecutivas”.

Assinale a alternativa em que a pa-
lavra “sanção” tenha o mesmo sig-
nificado que apresenta no fragmen-
to acima:

a) Quase metade dos funcionários,
porém, são contratados pela lei 500/74,
que prevê sanção a todos aqueles que
faltarem por 15 dias seguidos ou 30 in-
tercalados.

b) Ou seja, o texto deverá ir à sanção
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
somente após a votação na Câmara, o
que pode acontecer na convocação pre-
vista para julho.

c) Qualquer um percebe que essa afir-
mação categórica significa uma ameaça
(de sanção) e um ultimato (com prazo
definido).

d) Apenas o deputado João Herrmann
(SP) sofreu sanção e poderá ser expulso
do partido.

e) A única sanção já prevista hoje para
os servidores que descumprirem o códi-
go é a censura pública.

Assinale entre os períodos
abaixo aquele que contém uma im-
propriedade quanto ao uso do léxico:

a) Daí a importância de ampliar, sem-
pre mais, o apelo à participação na cons-
trução de políticas públicas voltadas às
suas necessidades. Só um povo que par-
ticipa se fará co-responsável pelo man-
dato do seu candidato eleito.

b) “Houve um flagrante ato discrimi-
natório à personalidade do homenagea-
do”, disse a deputada Moema Gramacho
(PT), autora do projeto. Os homossexuais
prometem barulho.

c) Os três partidos que formam a coali-
zão de governo ainda não chegaram a
um acordo sobre a porcentagem acioná-
ria a ser vendida.

d) A perda auditiva costuma afetar
primeiro a percepção dos sons mais agu-
dos. Com isso, o indivíduo vai perdendo a
capacidade de descriminar os sons e fica
mais difícil entender as palavras.

e) Os funcionários sugeriram uma po-
lítica de reajuste bimensal de salários,
mas a prefeitura considerou inviável au-
mentar o valor do contracheque duas ve-
zes por mês.

“Delicado no formato —de bol-
so— e minimalista nos ingredientes,
‘Tofu e Mais Delícias de Soja’, de Flor Al-
ves, é um livro perfeito para os fãs do
queijo de soja. Já os que não conhecem
bem o tofu vão se surpreender com as
deliciosas formas de prepará-lo.”

Assinale a alternativa que contém
uma figura de linguagem encontra-
da no fragmento acima:

a) Eufemismo
b) Pleonasmo
c) Catacrese
d) Hipérbole
e) Metonímia
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32 Recentemente, a OMC (Orga-
nização Mundial do Comércio) deu
parecer favorável às reivindicações
brasileiras quanto ao comércio
mundial açucareiro —ilustrado pe-
los gráficos ao lado.

Com base na análise dos quadros ao
lado e nos seus conhecimentos sobre
o comércio mundial, considere as se-
guintes afirmações:

I. Há mais três países latino-americanos,
além do Brasil, no ranking apresentado
dos maiores exportadores em 2002.
II. A União Européia dedicou, em 2002, a
maior parcela de sua produção açucarei-
ra para o seu mercado interno.
III. Em 2002, o Brasil destinou aproxima-
damente a metade de sua produção de
açúcar para o comércio externo.
IV. Os EUA não figuravam entre os dez
maiores exportadores de açúcar em
2002.
V. As exportações européias no período
só se sustentaram devido aos pesados
subsídios governamentais para o setor.

São corretos os itens:

a) I, III e V
b) II, III e IV
c) I, II, III, IV e V
d) I, III e IV
e) III, IV e V

O Protocolo de Kyoto foi cria-
do para tentar frear o aumento de
temperatura da superfície terrestre.
A recente adesão I pode
viabilizar o programa em escala
mundial, pois é responsável por
aproximadamente 17% da emissão
de gases estufa e, com sua assinatu-
ra, atinge-se o índice mínimo —de
55 países responsáveis por 55% das
emissões— necessário para sua im-
plementação. No entanto a resistên-
cia II continua pondo em
risco a possibilidade de sucesso do
projeto, pois emitem sozinhos em

torno de 25% dos gases responsá-
veis pelo aquecimento global.

As lacunas são corretas e respectiva-
mente preenchidas pela alternativa:

a) I - da União Européia/II - dos russos
b) I - da China/II - da União Européia
c) I - da Alemanha/II - dos EUA
d) I - da Inglaterra/II - dos chineses
e) I - da Rússia/II - dos EUA

Considere as seguintes afir-
mações sobre o continente africano.

I. Pode ser subdividido em duas porções,
a meridional, de população majoritaria-
mente branca de origem árabe, e a se-
tentrional, também conhecida como
África Negra.
II. A África Negra está com grande parce-
la de sua população condenada pela am-
pla disseminação da Aids.
III. Uma parte dos atuais conflitos étnicos
africanos está relacionada à delimitação
das fronteiras do território e ao processo
de descolonização do continente.

São corretos apenas os itens:

a) II e III
b) I, II e III
c) I e III
d) I e II
e) Nenhum item é correto

Durante uma guerra, um es-
pecialista em ataques precisos dis-
põe de três mapas com as seguintes
escalas:

*mapa A - 1: 200
*mapa B - 1: 20.000
*mapa C - 1: 200.000

Qual dos mapas ele deve escolher pa-
ra localizar com maior precisão um
alvo do tamanho aproximado de um
quarto de dormir?

a) O mapa A, que, devido à escala me-
nor, apresenta maior nível de detalhes

b) O mapa B, devido à escala indicar
que cada centímetro do mapa corres-
ponde a dois metros na realidade

c) O mapa C, pois sua escala maior
possibilita uma representação mais de-
talhada

d) O mapa A, pois sua escala, maior do
que as demais, indica que cada centíme-
tro do mapa representa dois metros na

realidade, possibilitando maior detalha-
mento

e) O mapa C, que, possuindo uma es-
cala menor do que as demais, possibilita
maior detalhamento

A “tragédia de Beslan” voltou
as antenas do mundo para os confli-
tos separatistas do Cáucaso. Obser-
ve o mapa abaixo e assinale a alter-
nativa que aponta o número correto
da localização e caracteriza correta-
mente essa área:

a) 1 - área montanhosa entre as repú-
blicas muçulmanas da Ásia Central

b) 2 - área montanhosa entre o mar
Negro e o mar Cáspio, controlada pela
Rússia e subdividida em várias repúblicas
com população predominantemente is-
lâmica e cristã ortodoxa

c) 3 - país islâmico localizado ao norte
do mar Negro, cuja capital é a Tchetchê-
nia e que luta pela independência

d) 1 - país desértico da Ásia Central,
onde a Tchetchênia, província de maioria
islâmica, luta pela independência

e) 2 - área entre o mar Báltico e o mar
Cáspio, onde se localizam a Ossétia do
Norte e as demais repúblicas islâmicas
separatistas da Federação Russa

OS MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE AÇÚCAR
Produção, em milhões de toneladas

Fonte: Unica e Itamaraty

Brasil
Índia
União Européia
China
EUA
Tailândia
Austrália
México
Cuba
Paquistão

23,6
19,5

18,2
9,8

6,8
6,4

5,6
5,1

3,5
3,3

16,6
13,7
12,8

6,9
4,8
4,5
3,9
3,6
2,5
2,3

% da produção
mundial

Homenagem às crianças mortas no ataque à escola em Beslan

OS MAIORES EXPORTADORES DE AÇÚCAR
Total exportado, em milhões de toneladas, em 2002

Brasil

União Européia

Tailândia

Austrália

Cuba

Índia

Guatemala

Colômbia

Golfo Pérsico

África do Sul

13,4

4,7

4,2

3,9

3,1

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0
Fonte: Unica e Itamaraty

3635

33

34

KYOTO
2.0
22.0

Antônio Gaudério - 13.jun.2003/Folha Imagem
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MAR DA SIBÉRIA

Ibirapuera, onde a poluição por ozônio ficou elevada em 2003
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A figura indica a área de ocor-
rência de cinco grandes paisagens
brasileiras. Assinale a alternativa
que identifica e caracteriza correta-
mente uma dessas paisagens:

a) A corresponde ao domínio da flo-
resta amazônica, cujo processo de des-
matamento é insignificante na sua por-
ção meridional e oriental

b) B aponta o domínio do cerrado, a
segunda maior paisagem vegetal do
país, com intenso processo de desmata-
mento decorrente da expansão da fron-
teira agrícola

c) C indica o domínio do meio norte,
típica área de transição para a Amazônia,
tradicionalmente marcado pelo extrati-
vismo da mata dos cocais

d) D assinala o domínio dos mares de
morros florestados, que, apesar da inten-
sa ocupação, não sofreram grandes
transformações na paisagem devido à
atual legislação ambiental

e) E identifica o domínio original das
araucárias, pois, atualmente, sua ocor-
rência é apenas nas áreas de menor alti-
tude do Sudeste, fruto de um bem-suce-
dido projeto de reflorestamento

As regiões Centro-Oeste, Su-
deste e Sul adotaram, desde 2 de no-
vembro, o horário de verão. Sobre
esse tema podemos afirmar correta-
mente que:

a) Os Estados das regiões Norte e Nor-
deste atrasaram seus relógios em uma
hora em relação ao horário que adota-
vam anteriormente

b) Visa a aumentar o período de lazer
ao final da tarde, aproveitando os dias
mais longos do que as noites

c) Dura exatamente o período dos três
meses correspondentes ao verão, a única
estação em que os dias são mais longos
do que as noites

d) Aumenta a segurança do sistema
elétrico, a partir do momento que propi-
cia um maior equilíbrio na distribuição
do consumo ao longo do dia, evitando os
picos típicos do início da noite

e) Nas regiões de maior insolação,
possibilita reduzir quase à metade o con-
sumo de eletricidade, que acaba sendo
substituída pela luz natural

As projeções sobre a evolução
da estrutura etária e da economia
brasileira indicam que em meados
deste século:

a) O número de adultos deve, final-
mente, superar o de jovens, agravando a
questão do desemprego

b) Os jovens continuarão a represen-
tar a maior parcela da população, exigin-
do cada vez mais gastos em educação
fundamental

c) Os idosos representarão a maior
parcela da população do país e terão
maiores dificuldades com a manutenção
do sistema previdenciário atual

d) A pirâmide de idades retornará às
feições do final do século passado, e os
níveis de desemprego tenderão ao equi-
líbrio

e) A estrutura etária será semelhante à
do início do século 19, com grande ab-
sorção de mão-de-obra pelo setor primá-
rio da economia

A questão energética está
sempre rondando os noticiários, ou
pelo risco de novos “apagões”, ou
pela elevação do preço do petróleo,
ou ainda pelo risco de seu esgota-
mento, entre outras ameaças. Assi-
nale a alternativa que faz apenas
considerações corretas sobre o setor
energético:

a) Entre as energias renováveis da bio-
massa, o biodiesel é uma opção interes-
sante, pois pode ser obtido a partir de vá-
rias oleaginosas, como a mamona e o
dendê, que apresentam grande poten-
cial de produção no país

b) A privatização da Petrobras resul-
tou em um significativo aumento da pro-
dução petrolífera brasileira devido à agi-
lização das pesquisas na plataforma con-
tinental, decorrente do afastamento da
burocracia estatal da direção da empresa

c) Os riscos de “apagões” estão elimi-
nados a partir da decisão do governo de
ampliar o número de usinas nucleares
para geração de energia elétrica, após o
sucesso do pólo industrial de enriqueci-
mento de urânio de Resende, no Rio de
Janeiro

d) O setor energético brasileiro é ex-
tremamente frágil desde que o petróleo,
do qual importamos a maior parcela con-
sumida no país, passou a ser uma fonte
renovável, tamanha a oferta desse pro-
duto no mundo atual

e) A principal fonte de energia consu-
mida no país é uma fonte renovável, no
entanto, dependemos maciçamente de
importações, pois o potencial brasileiro
para sua geração é muito baixo

A industrialização brasileira
foi marcada pela concentração es-
pacial, tanto do ponto de vista re-
gional quanto estadual. Concen-
trou-se no Sudeste, principalmente
no Estado de São Paulo, e particular-
mente na Grande São Paulo. Na últi-
ma década, podemos afirmar corre-
tamente que:

a) A desconcentração foi iniciada a
partir da expansão ao longo da rodovia
Régis Bitencourt em direção ao Paraná,
atualmente o principal eixo de expansão
industrial no Estado de São Paulo

b) A indústria concluiu sua dispersão
para o interior, em busca de novos mer-
cados, e atualmente as demais regiões
apresentam distritos industriais do mes-
mo porte e tão diversificados quanto o
Sudeste

c) A concentração foi acentuada à me-
dida que ocorreram sucessivos governos
de políticos muito ligados ao Sudeste,
como FHC e Lula, que, apesar de nordes-
tino, é cria política do sindicalismo do
ABC paulista

d) A dispersão ao longo dos eixos ro-
doviários da via Dutra e do complexo
Anhangüera-Bandeirantes acabaram
por criar pólos industriais maiores do que
o da Grande São Paulo na região de Tau-
baté e de Ribeirão Preto

e) Acentuou-se o processo de descon-
centração industrial à medida que parte
das empresas intensificou a busca de
melhores oportunidades no interior, ob-
tidas, entre outros, pela disseminação da
chamada “guerra fiscal”, que acabou por
oferecer vantagens irrecusáveis em ou-
tros municípios e Estados

O MST (Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra) passou
de um compasso de espera no início
do governo do PT, seu tradicional
aliado, para um recorde de invasões
durante 2004. Sobre esse assunto
podemos afirmar que:

a) As origens das ações do MST estão

na estrutura fundiária caracterizada pela
concentração da propriedade da terra e
na insatisfação com o desempenho do
governo no quesito dos assentamentos
de sem-terra

b) O MST baseia sua atuação na estru-
tura fundiária marcada pelo grande nú-
mero de latifúndios em relação aos mini-
fúndios, que são poucos e improdutivos
devido à falta de linhas de financiamento
governamentais

c) O recorde de invasões foi motivado
pela lei aprovada pelo Congresso Nacio-
nal e que garante aos invasores a posse
das terras ocupadas até o final do gover-
no petista

d) O governo rompeu oficialmente
com o MST por discordar da interpreta-
ção dada pelo movimento para o Estatu-
to da Terra, que previa a desapropriação
apenas de latifúndios por dimensão

e) A estrutura fundiária brasileira foi,
finalmente, modificada a partir do mo-
mento que as pressões do MST resulta-
ram em uma desapropriação maciça de
latifúndios improdutivos

O termo “globalização” é em-
pregado freqüentemente desde
meados da década de 1980. A rigor
deve ser usado para caracterizar:

a) A crescente unificação política ob-
servada nos mais variados cantos do
mundo

b) As modificações recentes na divi-
são internacional do trabalho, onde cada
vez mais os países pobres concentram
empresas de alta tecnologia

c) Os grandes acordos comerciais que
isolam cada vez mais os países pobres
dos produtos e tecnologias desenvolvi-
das nos países ricos

d) O crescimento sem precedentes da
circulação de mercadorias, de serviços,
de capital e de informações ocorrido nas
últimas duas décadas

e) A desagregação do bloco socialista
e sua inserção nas democracias sociais tí-
picas do continente europeu nas duas úl-
timas décadas

GEOGRAFIA

A

B

C

D

E

28

João Wainer/Folha Imagem

Integrantes do MST armam acampamento em área invadida em SP
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Dia claro às 19h40, na rua da
Consolação, em São Paulo
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Placa de cobre

Solução aquosa
de CuSO4

Cena do filme
“Apollo 13”
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Na eletrodeposição, uma fina
camada de um metal é depositada
sobre a superfície de outro. Esse pro-
cesso pode ser feito em uma chave
de latão que se quer recobrir com co-
bre, por exemplo. Para isso será ne-
cessária a seguinte aparelhagem
acima.

Se a eletrodeposição do cobre me-
tálico for feita utilizando-se uma
corrente elétrica —gerada pela ba-
teria— de 3,86A, durante 13 minu-
tos e 20 segundos, pode-se afirmar
corretamente que:

Dados:

* Carga necessária para neutralizar um
mol de íons monovalentes = 96.500 C
* Massa molar do cobre = 64g/mol

a) A chave deve ser colocada no pólo
positivo da cuba eletrolítica, onde ocor-
rerá uma reação de redução —e a massa
de cobre depositada será de aproxima-
damente 2g

b) A chave deve ser colocada no cáto-
do da cuba eletrolítica, onde ocorrerá
uma reação de redução —e a massa de
cobre depositada será de aproximada-
mente 1g

c) A chave deve ser colocada no ânodo
da cuba eletrolítica, onde ocorrerá uma
reação de oxidação —e a massa de cobre
depositada será de aproximadamente
2g

d) A chave deve ser colocada no pólo
negativo da cuba eletrolítica, onde ocor-
rerá uma reação de oxidação —e a mas-
sa de cobre depositada será de aproxi-
madamente 1g

e) A chave deve ser colocada no pólo
positivo da cuba eletrolítica, onde ocor-
rerá uma reação de oxidação —e a mas-
sa de cobre depositada será de aproxi-
madamente 2g

A coloração adquirida pelas
hortênsias depende diretamente da

acidez do solo em que elas foram
plantadas. Variando-se o pH do solo,
as hortênsias podem adquirir colo-
rações azuis, rosadas ou até verme-
lhas. Veja como funciona essa rela-
ção:

* Se [H+]=10-7 no solo, a cor será averme-
lhada.
* Se [H+] 10-7 no solo, a cor será azula-
da.
* Se [H+] 10-7 no solo, a cor será rosada.

A partir das informações acima,
pode-se concluir que:

a) Se quisermos obter hortênsias
azuis, devemos adicionar cloreto de só-
dio ao solo, o que irá deixá-lo mais ácido

b) Se quisermos obter hortênsias rosa-
das, devemos adicionar sulfato de amô-
nio ao solo, o que irá deixá-lo mais ácido

c) Se quisermos obter hortênsias ver-
melhas, devemos adicionar carbonato

de magnésio ao solo, o que irá mantê-lo
neutro

d) Se quisermos obter hortênsias rosa-
das, devemos adicionar carbonato de
cálcio ao solo, o que irá elevar seu pH

e) Se quisermos obter hortênsias
azuis, devemos adicionar sulfato de
amônio ao solo, o que irá diminuir sua
concentração de H+

A lactose, principal açúcar do
leite da maioria dos mamíferos, po-
de ser obtida a partir do leite de va-
ca por uma seqüência de processos.
A fase final envolve a purificação
por recristalização em água. Supo-
nha que, para essa purificação, 200
kg de lactose foram tratados com
200 litros de água, a 80˚C, agitados e
filtrados a esta temperatura. O fil-
trado foi resfriado a 10˚C.

*Solubilidade da lactose, em kg/100
litros de H2O
a 80˚C.......................................................95
a 10˚C.......................................................15

A massa máxima de lactose, em kg,
que deve cristalizar com esse proce-
dimento é, aproximadamente:

a) 10
b) 30
c) 160
d) 170
e) 190

Os compostos de Grignard
—substâncias que apresentam o
elemento magnésio combinado a
uma ramificação orgânica (R) e a um
átomo de halogênio (X)— podem
reagir com cetonas, produzindo um
intermediário que, por subseqüente
hidrólise, forma um álcool terciário.
Observe:

Dessa maneira, pode-se concluir que
o produto formado na reação entre
a butanona e o cloreto de isopropil-
magnésio será um álcool chamado

——————————————————.

A lacuna pode ser corretamente
preenchida por:

a) 2-isopropil-butan-2-ol, que, por
apresentar átomo de carbono assimétri-
co, ocasionará a formação de um par de
isômeros cis-trans

b) 2,3-dimetil-pentan-3-ol, que não
apresenta átomo de carbono assimétrico

c) 2,3-dimetil-pentan-3-ol, que, por
apresentar um átomo de carbono assi-
métrico, ocasionará a formação de um
par de isômeros ópticos

d) 3-metil-hexan-3-ol, que não apre-
senta átomo de carbono assimétrico

e) 3-metil-hexan-3-ol, que, por apre-
sentar átomo de carbono assimétrico,
ocasionará a formação de um par de isô-
meros cis-trans

Em abril de 1970, a missão es-
pacial Apollo 13 seguia seu caminho
para a Lua quando um dos seus tan-
ques de oxigênio explodiu. Refugia-
dos em uma pequena área da espa-

çonave chamada módulo lunar, os
três astronautas enfrentaram um sé-
rio problema: evitar que a atmosfera
do módulo lunar ficasse saturada
com gás carbônico, o que poderia
causar suas mortes.

Para isso improvisaram filtros de
ar na ventilação do módulo que eli-
minava o gás carbônico. Esses filtros
continham uma substância química
que, pode-se dizer, acabou salvando
a vida desses astronautas.

Em relação ao texto acima, qual a
alternativa correta?

Dados:

Massas molares
* Gás carbônico = 44g/mol
* Hidróxido de lítio = 24g/mol
* Ácido clorídrico = 36,5g/ mol
* Ácido sulfúrico = 98g/mol

* Considere que uma pessoa exala, em
média, 1.100g de gás carbônico por dia.

R2–C – R3 + HOH

R1

OMgX

MgOHX + R2–C – R3

OH

R1

R2–C – R3

R1

OMgX

R1–MgX + R2 – C – R3

O

Roberto Assunção - 02.jun.2004/Folha Imagem

HORTENSIA
1.0
20.0

Substância
utilizada nos
filtros de ar

Massa necessária
dessa substância
para absorver
todo o gás
carbônico
expelido pelos
astronautas em
um dia

a) Hidróxido de
lítio

3,6 kg

b) Hidróxido de
lítio

1,8 kg

c) Ácido
clorídrico

0,9 kg

d) Ácido sulfúrico 7,3 kg
e) Ácido sufúrico 1,2 kg

Plantação de hortênsia
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Texto I - Uma mãe chega ao hos-
pital com seu filho de três anos de idade.
O menino apresenta cólicas estomacais,
vômitos e está anêmico. O médico per-
gunta se a tinta das paredes da casa do
paciente está descascando. A mãe, sur-
presa, responde que sim.

Texto II - Um garimpeiro reclama pa-
ra o médico que o atendeu de tremores
nas mãos e descoordenação motora,
além de náuseas freqüentes. Diz tam-
bém que se sente deprimido ultima-
mente.

Os dois textos acima refletem clara-
mente casos de intoxicação por me-
tais pesados. Respectivamente, os
elementos químicos responsáveis
por tais intoxicações são:

a) Sódio e cloro
b) Chumbo e mercúrio
c) Cádmio e potássio
d) Chumbo e cloro
e) Sódio e mercúrio

Quando manipulamos um ob-
jeto, deixamos nele nossas impres-
sões digitais. Nessas impressões, en-
contramos algumas substâncias
químicas, tais como o cloreto de só-
dio —um dos componentes do suor
presente nos nossos dedos. Para vi-
sualizar essas impressões, os deteti-
ves borrifam uma solução de nitrato
de prata nos objetos analisados. Isso
leva à formação de um precipitado
de cloreto de prata que, quando ex-
posto à luz solar, é decomposto em
gás cloro e prata metálica (substân-
cia de cor acinzentada), sendo essa
última a responsável pela “revela-
ção” das linhas da impressão digital.

Com base no texto acima, analise as
afirmações abaixo:

I. A reação de dupla-troca citada no texto
apresenta a seguinte equação química:
NaCl(aq) + AgNO3(aq) >NaNO3(aq) + AgCl(s).

II. A segunda reação citada é de desloca-
mento, e nela ocorreu oxidação da prata.
III. O precipitado de cloreto de prata é al-
tamente solúvel em água.
IV. A substância de cor acinzentada cita-
da pode ser representada por Ag0, um
metal nobre.

Estão corretas somente as afirma-
ções:

a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I e II
d) III e IV

e) I e IV

No início do ano, o Brasil se en-
volveu em um grande imbróglio
com a ONU (Organização das Nações
Unidas). Tudo porque o governo não
quis autorizar que técnicos da Agên-
cia Internacional de Energia Atômi-
ca inspecionassem nossas instala-
ções nucleares. Objetivo: investigar
nossas aparelhagens de enriqueci-
mento de urânio.

Não há muito urânio (U) na nature-
za —apenas alguns minérios, como
a pechblenda, um óxido desse me-
tal. Nesses minérios, o urânio apare-
ce principalmente na forma de dois
isótopos: U-238 (99,3% do total) e
U-235 (só 0,7%). Acontece que só o
U-235 pode ser utilizado para gerar
energia por meio de um processo X,
que pode ser representado por:

92U235 + 1 nêutron >zKra + 56Ba140 + 3
nêutrons.

Sobre o texto acima, pode-se afir-
mar corretamente que:

a) Z = 36, a = 93; o processo X chama-
se fissão nuclear

b) O processo X chama-se fusão nu-
clear, o mesmo tipo de reação nuclear
que acontece no Sol

c) Z = 34, a = 95; enriquecimento de
urânio significa aumentar o teor de
U-235 na mistura

d) No U-235, este número (235) é cha-
mado de número atômico do urânio. Em
seu núcleo, são encontrados 143 nêu-
trons

e) O processo X é chamado de fusão
nuclear, meio muito utilizado para gerar
energia nas usinas de Angra dos Reis

A solução aquosa de glicose
que é injetada na veia de pacientes
alcoolizados deve ser isotônica em
relação ao sangue para não lesar os
glóbulos vermelhos. Considerando
que o sangue humano apresenta
uma pressão osmótica ( π ) de 7,8 at-
mosferas, calcule:

I. Qual deve ser a concentração aproxi-
mada de glicose —em gramas por li-
tro— na solução injetada?
II. Qual deve ser a concentração aproxi-
mada de cloreto de sódio —em mol por
litro— no soro fisiológico?

Considere: π = CRTi
* C = concentração em mol/L
* R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1

* Temperatura corporal (T) = 37˚C
* i = fator de Van’t Hoff

Massas molares:
C6H12O6=180g/mol; NaCl=58,5g/mol

a) I: 55g/L; II: 0,15mol/L
b) I: 55g/L; II: 0,30mol/L.
c) I: 17g/L; II: 0,15mol/L
d) I: 17g/L; II: 0,30mol/L
e) I: 17g/L; II: 0,45mol/L

A vitamina C apresenta ponto
de fusão de 193˚C, e a vitamina A,
62˚C. As fórmulas estruturais des-
sas, e de outras duas vitaminas, são
representadas a seguir.
Considere as afirmações:

I. O maior ponto de fusão da vitamina C
comparado ao da vitamina A deve-se às
ligações de hidrogênio, que são muito
mais intensas na primeira vitamina
citada.
II. As vitaminas A e K são as mais reco-
mendadas para serem adicionadas à
margarina, devido às suas baixas polari-
dades.
III. Ambas as vitaminas, C e K, apresen-
tam a função orgânica do grupo dos al-
deídos.
IV. A vitamina B5 é a única das quatro a
não apresentar anel aromático.

Está correto apenas o que foi afirma-
do em:

a) I e IV
b) I e II
c) II e IV
d) II e III
e) I, III e IV

As chuvas ácidas transformam
a superfície de mármore das está-
tuas e dos monumentos em gesso
—que por sua vez é macio e sujeito à
erosão.
Isso faz com que a vida útil dessas
obras seja encurtada em muitos
anos. A equação química que repre-
senta essa transformação é:

CaCO3(s) + H2SO4(aq)>CaSO4(s) + X(l) + Y(g)

Para avaliar o efeito da acidez da
chuva de diferentes regiões na
destruição dessas obras, foi feito um
acompanhamento da rapidez da
reação entre três amostras idênticas
de mármore e um volume fixo de
água da chuva de cada uma das
localidades.

As curvas da figura abaixo apresen-
tam, para as localidades 1, 2 e 3, o vo-
lume de gás Y produzido ao longo do

tempo.

Assinale a alternativa correta:

a) Como a chuva é menos ácida na lo-
calidade 1, as estátuas e monumentos
serão destruídos mais rapidamente nes-
sa região

b) O gás Y produzido na reação estu-
dada é o monóxido de carbono, e o líqüi-
do Y é a água

c) Na localidade 2, a destruição das es-
tátuas de mármore é mais rápida que na
região 1. O pH da chuva da localidade 2 é,
portanto, maior que o da região 1

d) Os objetos de mármore expostos à
ação da chuva ácida têm menor tempo
de vida útil na localidade 1

e) A concentração de íons H+ na água
da chuva é maior na localidade 3. Trata-
se, portanto, da chuva que possui menor
pH

No trecho a seguir, extraído do
livro “Estação Carandiru”, de Drau-
zio Varella, acompanha-se uma par-
te em que o autor narra como Eze-
quiel —um dos presidiários— pro-

duzia a “maria-louca”, uma fortíssi-
ma bebida alcoólica, dentro de sua
própria cela.

“O milho de pipoca que a mãe lhe trazia,
sem saber a que se destinava, era a maté-
ria-prima de Ezequiel: num tambor gran-
de comprado na Cozinha Geral, juntava
cinco quilos de milho, com açúcar e cas-
cas de frutas como melão, mamão, laran-
ja ou maçã. Depois, cobria a abertura do
tambor com um paninho limpo e atarra-
xava a tampa, bem firme.

(...)
—No sétimo dia, doutor, a fermenta-

ção é tanta que o tambor chega a andar
sozinho, parece que está vivo.”

Com base no texto acima, analise
as afirmações abaixo:

I. O milho de pipoca funciona como fonte
de proteínas, matéria-prima essencial
para a produção de bebidas alcoólicas.
II. O tambor chega a andar sozinho, como
comentou Ezequiel, devido à pressão do
gás liberado na fermentação. O reconhe-
cimento desse gás é simples, já que ele
possui a propriedade de turvar a água de
cal.
III. O açúcar caseiro adicionado é a saca-
rose, substância de fórmula C12H22O11

—um monossacarídeo. No interior do
tambor, esse açúcar será inicialmente hi-
drolisado, gerando glicose e frutose, dois
açúcares do tipo aldoses.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afir-
mação(ões):

a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) II e III
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Reprodução

7 O quadro de Jacques-Louis Da-
vid, “Leônidas nas Termópilas” (ao
lado), tem como tema o sacrifício de
300 espartanos que morreram no
desfiladeiro das Termópilas tentan-
do deter milhares de persas que in-
vadiram a Grécia no séc. 5º a.C.. Com
esse quadro, pintado em 1814, Da-
vid está fazendo uma referência:

a) Direta, à vocação suicida dos guer-
reiros espartanos, para os quais a morte
na guerra implicava a salvação da alma

b) Direta, à covardia dos gregos em
geral, que fugiram diante do agressor

c) Direta, à superioridade das tropas
do Império Romano, responsáveis pela
derrota dos persas

d) Indireta, aos traidores da Revolução
Francesa, que foram executados em no-
me dos ideais revolucionários

e) Indireta, à coragem e ao heroísmo
daqueles que sacrificaram a própria vida
para defender os ideais da Revolução
Francesa

“...Depois de decênios de domínio
e espoliação dos grupos econômicos e
financeiros internacionais, fiz-me chefe
de uma revolução e venci. Iniciei o tra-
balho de libertação e instaurei o regime
de liberdade social. Tive de renunciar.
Voltei ao governo nos braços do povo. A
campanha subterrânea dos grupos in-
ternacionais aliou-se à dos grupos na-
cionais revoltados contra o regime de
garantia do trabalho.”
(Carta-testamento de Getúlio Vargas —
Rio de Janeiro, 23/8/54)

Com base na leitura deste trecho da
carta-testamento, podemos con-
cluir que Getúlio Vargas identificava
entre os seus principais opositores:

a) Os grandes proprietários de terra,
que temiam a radicalização de seu go-
verno e a realização da reforma agrária

b) Os militares, que se rebelaram con-
tra os acordos de transferência de tecno-
logia para a URSS

c) O movimento operário, já que os
trabalhadores não obtiveram aumentos
salariais durante o seu governo

d) As grandes empresas internacionais,
que eram hostis às medidas do governo
de criar empresas estatais para atuar em
setores estratégicos da economia

e) Os comunistas, que o acusavam de
uma política de conciliação com os EUA

A deposição do governo João
Goulart pelos militares, no dia 1º de
abril de 1964, ocorreu num contex-
to:

a) No qual o governo Goulart tomou a
iniciativa de implantar as Reformas de
Base, que previam, entre outras coisas, a
reforma agrária e a nacionalização de re-
finarias estrangeiras

b) De radicalização política do Partido
Comunista, que defendia o envio de tro-
pas brasileiras para Cuba para defender a
Revolução Socialista

c) De aproximação do governo Goulart
com a URSS, manobra considerada inacei-
tável pelo governo norte-americano

d) De prosperidade econômica, obtida
por meio dos acordos com o FMI formali-
zados pelo governo anterior

e) De estabilidade política e normali-
dade institucional, situação que obrigou
as forças norte-americanas a intervirem
diretamente para depor o presidente

“Enquanto o grosso da elite cho-
rava suas pitangas pela morte de uma
época, havia na cidade um homem mui-
to agitado. Irineu Evangelista de Souza
(Barão de Mauá) pensava e agia como se
o país atravessasse o melhor dos mun-
dos... No dia 2 de março de 1851, o ‘Jor-
nal do Comércio’ publicava a notícia de
uma reunião... destinada a marcar o ato
de fundação de um grande banco na ci-
dade do Rio de Janeiro. Conforme com-
binado de antemão, Irineu foi aclamado
presidente da instituição que nascia...“
(CALDEIRA, Jorge: “Mauá: Empresário do
Império”, São Paulo, Cia. das Letras, 1995)

O fator que propiciou ao Barão de
Mauá criar um banco e aproveitar as
novas oportunidades de investi-
mento que se abriam foi:

a) O apoio da Inglaterra, que preten-
dia se associar aos bancos nacionais

b) O fim do ciclo de revoltas aberto
com o processo da Independência, que
encerrou-se com a Praieira, em 1848

c) A extinção do tráfico de escravos,
pois, com o fim do comércio de africanos,
os traficantes buscaram novas oportuni-
dades de lucro

d) A crise que atingiu a Europa em
1848, que desorganizou as principais ati-
vidades econômicas do velho continente

e) O apoio do imperador, que, por
meio desses novos investimentos, espe-
rava iniciar a industrialização do Brasil

O texto a seguir é a reprodução
de um trecho de uma notícia publi-
cada no “Jornal O Combate”, no dia
5 de julho de 1922, na cidade do Rio
de Janeiro.

“As forças que estão sitiando o forte de
Copacabana, sob o comando do general
Menna Barreto, tiveram ordem do go-
verno para enviarem um ‘ultimatum’ à
fortaleza, intimando-a a render-se den-
tro de uma hora. Em caso contrário será
bombardeada por forças legais de terra
e navios de guerra.”

As forças do general Menna Barreto
estavam prontas para reprimir:

a) Uma grande greve liderada pelos
anarquistas, que reivindicavam a redução
da jornada de trabalho para oito horas

b) Um movimento de camponeses
pobres guiados por um líder messiânico,
que exigia a propriedade legal das terras
que ocupavam havia várias décadas

c) Uma revolta liderada pelos tenen-
tes, que exigiam reformas no sistema oli-
gárquico, entre as quais, moralização do
sistema eleitoral e combate à corrupção

d) Tropas vindas do Rio Grande do Sul
e que pretendiam derrubar o presidente
Washington Luís

e) A revolta dos marinheiros, que exi-
giam a eliminação da pena da chibata do
código disciplinar da Marinha

O gráfico abaixo se refere ao
valor dos investimentos estrangei-
ros diretos feitos no Brasil entre
1947 e 1960 (fonte: Banco Central).
Observe o gráfico e identifique a
afirmação que contextualiza corre-

tamente as informações que ele
apresenta.

a) Os investimentos estrangeiros no
Brasil foram maiores no segundo gover-
no Vargas (1950/54) em virtude da políti-
ca de abertura comercial e financeira que
ele adotou

b) Os maiores ingressos de investi-
mento estrangeiro no Brasil ocorreram
entre os anos de 1955/60, período no
qual foi implantada a indústria automo-
bilística no país

c) O forte ingresso de investimento es-
trangeiro a partir de 1954 ocorreu por
causa do financiamento contraído pelo
governo Dutra para a implantação do
pólo siderúrgico nacional

d) O decréscimo dos investimentos
estrangeiros no decorrer da década de
50 se explica em virtude da política na-
cionalista adotada pelos governos na-
quele período

e) No período 1947/1960, os investi-
mentos estrangeiros no Brasil atingiram
os maiores valores nos anos finais do go-
verno Dutra (1947/50) em virtude da polí-
tica de abertura comercial que ele adotou
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Pesquisadores descobriram
recentemente um fóssil de uma es-
pécie de dinossauro que habitava
ambientes marinhos, provando que,
por mais de 150 milhões de anos, os
répteis dominaram os grandes ecos-
sistemas do planeta. Esse sucesso se
deve em parte às características de
seus ovos. Em relação a seus ovos,
pode-se afirmar que:

a) O embrião é envolvido pelo córion,
anexo embrionário que fica em contato
com a casca do ovo e possibilita as trocas
respiratórias

b) O anexo embrionário alantóide é
responsável pelo armazenamento das
reservas vitelínicas

c) Por meio da porosidade do saco vite-
línico, os embriões resolveram os proble-
mas de excreção no ambiente terrestre

d) O âmnion, uma bolsa cheia de água
que envolve o embrião dos peixes, não
está presente nos répteis, permitindo
que estes ocupem o ambiente terrestre

e) O vitelo presente nos ovos dos rép-
teis e dos peixes comprova que os répteis
evoluíram diretamente a partir de um
grupo de peixes marinhos

Se você fosse convidado a es-
crever, com alguns amigos da esco-
la, um jornal sobre a zoologia dos in-
vertebrados, qual das manchetes
abaixo seria possível de ser cientifi-
camente comprovada?

a) “Cientista descobre porífero terrestre”
b) “População de equinodermas é en-

contrada vivendo e se reproduzindo no
rio Amazonas, próximo a Manaus”

c) “Fósseis de pequenos ossos do en-
doesqueleto de aranha são encontrados
em sítio arqueológico”

d) “Inseto descoberto em parque é en-
contrado vivendo sem pulmões”

e) “Descoberta na Austrália uma espé-
cie de celenterado com tubo digestório
completo”

O rim artificial é uma máquina
que realiza a hemodiálise. O sangue
humano é retirado e levado à má-
quina, que funciona como se fosse
uma espécie de filtro. As excretas di-
fundem-se através de finíssimos po-
ros das membranas semipermeá-
veis, abandonando o sangue, que,
então, volta ao organismo já purifi-
cado. Em relação a esse processo,
pode-se dizer que:

a) A máquina realiza essa função gra-
ças ao hormônio produzido na glândula
supra-renal

b) A máquina é responsável pela reti-
rada de pequenos grãos popularmente
denominados “pedras do rim”

c) A máquina auxilia as funções do
hormônio antidiurético ADH

d) A máquina executa função análoga
àquela executada pelo néfron

e) A maior parte das excretas huma-
nas eliminadas pela máquina é constituí-
da por moléculas de amônia

Nos grandes supermercados,
é comum encontrar à venda verdu-
ras hidropônicas. Esses vegetais
crescem, com suas raízes imersas em
solução aquosa e nutritiva que subs-
titui o solo, apenas sustentados por
apoios de tubos de canos de PVC. Em
relação à nutrição dos vegetais vin-
da do solo, afirma-se que:

I. As substâncias químicas presentes no
solo tornam-se mais facilmente disponi-
bilizáveis para os vegetais se esse solo
contiver húmus.
II. Micorrizas são associações mutua-
mente benéficas entre as raízes dos ve-
getais e certos fungos encontrados no
solo.
III. Bactérias também vivem em associa-
ção com raízes de algumas plantas, sob a
forma de associações mutuamente be-
néficas.

a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas
c) I e III estão corretas
d) Apenas uma alternativa está correta
e) I, II e III estão corretas

Em 1833, o cientista Schwan
afirmou que todos os seres vivos são
constituídos por células. Naquela
mesma década, descobriu-se o nú-
cleo das células, mas, somente em
1953, foi descoberto o DNA. Sabe-se
hoje que o DNA, além de estar pre-
sente no núcleo da célula, pode ser
encontrado também nas seguintes
organelas:

a) Aparelho de Golgi e cloroplasto
b) Mitocôndria e lisossomos
c)Ribossomoseretículo endoplasmático
d) Ribossomo e lisossomos
e) Mitocôndria e cloroplastos

No final do século 17, o biólo-
go Leeuwenhoek construiu um mi-
croscópio capaz de ampliar até 275
vezes um objeto. Os microscópios
foram ficando cada vez mais poten-
tes, assim como as técnicas para pre-
parar os materiais a serem visualiza-
dos. É correto afirmar que:

a) O equipamento para se obter cortes
muito finos denomina-se micrótomo

b) No microscópio óptico, a imagem
se forma após um objeto ser atravessado
por um feixe de elétrons

c) No microscópio eletrônico de varre-
dura, a imagem de um objeto se forma
após este ser atravessado por um feixe
de elétrons

d) No microscópio eletrônico de trans-
missão, um feixe de elétrons percorre a
superfície do objeto, que passa a emitir
elétrons para formar uma imagem tridi-
mensional

e) A técnica habitualmente utilizada
para se obter lâminas de sangue humano
é a inclusão em blocos de parafina

Na Olimpíada de 2008, os
músculos humanos podem estar na
mira das investigações sobre o uso
indevido da biotecnologia, pois,
com o mapeamento dos genes ple-
namente concluído, pode vir a ser
considerada a hipótese de um novo
tipo de doping. Vacinas genéticas
possibilitariam a introdução nos
músculos de um gene que aumenta-

ria a produção de velociferina e esti-
mularia a produção extra de fibras
musculares. Com relação a essa pos-
sível alteração das fibras muscula-
res, pode-se dizer que a afirmativa
mais provável seja:

a) O coração não sofreria nenhum tipo
de modificação, pois passaria a ser cons-
tituído por fibras musculares lisas

b) As fibras musculares esqueléticas li-
sas seriam as mais afetadas pelo doping

c) Na presença de oxigênio, as fibras
musculares passariam a produzir ATP por
meio da fermentação lática

d) O impulso nervoso ao atingir uma
célula de fibra muscular resultaria em
contração quando houvesse, na presen-
ça de ATP, liberação de íons cálcio pelo
sarcômero

e) Os músculos antagônicos, aqueles
que forram as artérias, poderiam ficar en-
tupidos caso o aumento de fibras muscu-
lares fosse muito grande

A espessura mais grossa da
sobrancelha humana é determinada
geneticamente por um alelo autos-
sômico dominante “F”, enquanto
que a espessura da sobrancelha fi-
na, pelo seu alelo recessivo “f”. O ti-
po de cabelo —liso, ondulado ou
crespo— é determinado por dois ge-
nes autossômicos com ausência de
dominância (o gene CC e o gene CL). A
tabela apresenta dados de uma fa-
mília. A partir da análise dos dados,
podemos afirmar que:

a) Os avós paternos desta genealogia
são obrigatoriamente homozigotos para
as duas características

b) Caso o casal (pai e mãe) venha a ter
outro filho, a probabilidade deste ser ho-
mem e com o mesmo genótipo de seu
pai é de 50%

c) Os avós paternos desta genealogia
são obrigatoriamente heterozigotos pa-
ra as duas características

d) Os avós maternos desta genealogia
são obrigatoriamente heterozigotos pa-
ra as duas características

e) O pai é obrigatoriamente homozi-
goto para as duas características

Ao nos despedirmos do ator
Cristopher Reeve, que viveu no cine-
ma o papel de Super-Homem e que
ficou paralítico após sofrer uma
queda de cavalo, nos despedimos de
alguém que lutou por uma causa
que passamos a conhecer melhor.
Podemos afirmar que, depois de seu
acidente, esse cidadão também foi
um incentivador da ciência e da pes-
quisa a serviço da humanidade, pois
a sua idéia a favor da biotecnologia:

a) Defendia a legalização do aborto
para fins terapêuticos

b) Defendia a pesquisa com células-
tronco embrionárias

c) Defendia o plantio de soja transgê-
nica para fins fitoterápicos

d) Defendia a idéia de terapias alter-
nativas com cristais

e) Defendia as pesquisas espaciais vol-
tadas à busca de produtos alternativos

A figura a seguir refere-se a
uma representação de uma célula
de genótipo AaBb em:

a) Divisão mitótica de duas células au-
tossômicas

b) Divisão meiótica de duas células
autossômicas

c) Divisão mitótica de duas células ga-
méticas apresentando “crossing over”

d) Dois caminhos possíveis de uma
meiose com a segregação independente
e ao acaso na formação de gametas

e) Fenômeno de “crossing over” du-
rante a formação de gametas

Numa simulação para expli-
car a síntese de uma proteína, defi-
niu-se que, no RNA mensageiro, a
seqüência AUG seria o códon de iní-
cio e UAG o códon de término, ao
qual se ligaria o fator de liberação. A
seqüência do RNA mensageiro AUG
CUU UCG CAA UUG CCU GGC AAA
UUU CUU ACU UAG deve originar um
polipeptídio com:

a) 36 aminoácidos
b) 33 aminoácidos
c) 12 aminoácidos
d) 11 aminoácidos
e) 3 aminoácidos

Quanto à permeabilidade
da membrana plasmática, é correto
afirmar que:

a) A membrana plasmática contém
enzimas permeases que atuam em um ti-
po de transporte ativo denominado difu-
são simples

b) A membrana plasmática permite
que ocorra difusão simples graças a um
processo ativo sem a presença de proteí-
nas transportadoras

c) A membrana plasmática é semiper-
meável e permite a passagem de solutos en-
tresoluçõesisotônicaspormeiodaosmose

d) A bomba de sódio e potássio é um
tipo de osmose que não requer o gasto
de energia para manter as células hipo-
tônicas em relação ao meio

e) O citoplasma é uma solução aquosa
que, quando comparada a outra solução,
pode ser considerada hipertônica se con-
tiver relativamente mais solutos
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QUÍMICA: Luís Fernando Pereira,
professor do curso Intergraus e
coordenador de química do sistema
Uno/Moderna

PORTUGUÊS: Thaís Nicoleti de
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portuguesa da Folha e autora dos livros
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MATEMÁTICA: José Luiz Pastore
Mello, mestre em ensino de matemática
pela USP e professor do Colégio Santa Cruz
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professor da Unip, da Belas Artes e do
“Vestibulando Digital”, da TV Cultura,
tradutor e mestrando na USP

BIOLOGIA: Fabio Giordano, bacharel
em biologia, doutor em ecologia pela
USP e professor-pesquisador da Unisanta

99
94

91

100

97

95


