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HORA DA VERDADE Para imitar as condições do dia da prova, não consulte livros e respeite o limite de tempo

Testeosseusconhecimentos
DA REP ORT AG EM L OCAL
.............................................................................................................

A pouco menos de um mês da
primeira fase da Fuvest,o vestibu-
lando pode treinar para a prova
com o simulado, que tem a mes-
ma quantidade de questões e as
mesmas disciplinas do exame que
acontece no próximo dia 30. A
prova foi elaborada por professo-
rescolaboradoresdaFolha.

O ideal é o candidato habituar-
se ao estilo do vestibular da Fu-
vest, para evitar surpresas e ner-
vosismo extra no dia da prova.
Além disso, o aluno aprende a
controlar o tempo de resolução

das questões e pode perceber os
seuspontosfracos.

Para que o simulado fique mais
parecido com a situação que o
candidato irá encontrar na pri-
meira fase, ele deve procurar fazer
todas as questões de uma vez só,
respeitando o limite de tempo da
prova. Desde o último vestibular,
quando a Fuvest passou a ter ape-
nas uma provacom cem testes em
vez de duas de 80 na primeirafase,
o tempo de exame passou de qua-
troparacincohoras.

É bom lembrar que, no dia da
prova, o candidato terá de reser-
var alguns minutos para passar o

gabarito para o cartão de respos-
tas, semelhante ao usado para es-
colherosnúmerosdeloterias.

Como o vestibulando nãopode-
rá consultá-los no dia da prova, é
recomendável não fazer o simula-
do usando tabela periódica, li-
vros, fórmulas, calculadora ou
outros tipos de “cola”. Também é
bom escolher um lugar calmo pa-
ra responder às questões. Os fa-
miliares devem ser avisados para
que a resolução do teste não seja
interrompida, nem mesmo com
telefonemas.

Tanto no simulado quanto nos
vestibulares, não é preciso fazer as

questões na ordem em que elas
são apresentadas. Como o tempo
é limitado (são cerca de três mi-
nutos por pergunta), o candidato
não deve perder muito tempo em
uma questão complexa, deixando
para resolvê-la após ter respondi-
doasquejulgarmais fáceis.

Começar pela matéria com a
qual tem mais afinidade pode ser
bom para ganhar confiança e di-
minuir o nervosismo. Outra tática
é intercalar matérias de exatas
com outras de humanas e não fa-
zertodasdeumtipodeumavez.

No simulado, os cálculos e ras-
cunhos podem ser feitos em fo-

lhas à parte, mas, no dia da prova,
não é permitido o uso de outros
papéis. Tudo tem de ser feito na
própria folha de questões, em que
oespaçoélimitado.

Mesmo tendo o gabarito das
questões no final do simulado, o
vestibulando deve evitar olhá-lo
antes de terminar a prova inteira.
Mais tarde, eledeve refazer as per-
guntas que errou para descobrir
suas falhas mais comuns e tentar
saná-lasatéodiadoexame.

As resoluções e os comentários
das questões do simulado estão
disponíveis no site da Folha Onli-
ne(www.folha.com.br).

ABAIXO, AS QUESTÕES ELABORADAS PELOS PROFESSORES

História

“...A Liga tornou-se um impé-
rio, e o símbolo da transformação
foi a mudança da sede e tesouros
de Delos, em 454 a.C., para Atenas.
À exceção de três, todos os estados
membros contribuíam em dinheiro
e não com barcos, o que significava
que Atenas fornecia, dirigia e con-
trolava virtualmente a frota intei-
ra.”
(Finley, Moses I.: “Os Gregos Anti-
gos”, edições 70, 1984)

O texto acima:

a) Refere-se à aliança liderada por
Atenas contra Esparta na Guerra do
Peloponeso

b) Refere-se à redução do núme-
ro de Estados que contribuíam para
a Liga com a mudança da sede do
tesouro para Atenas

c) Afirma que a supremacia eco-
nômica de Atenas foi obtida por
meio do comércio naval

d) Estabelece uma relação entre
tributação, poder econômico e po-
der naval

e) Afirma que o poder naval de
Atenas baseava-se no comando da
frota dos estados membros da Liga

“O movimento humanista...
foi, pelo menos nas intenções, um
movimento menos de inovação do
que de ressurgimento, o ressurgi-

mento da tradição clássica. Mas es-
se movimento foi inovador, e cons-
ciente disso, no sentido de se opor
a muito do saber convencional dos
‘escolásticos’, em outras palavras,
dos filósofos e teólogos que domi-
navam as universidades da Idade
Média.”

(Burke, Peter: “Uma História So-
cial do Conhecimento”, RJ, Zahar,
2003)

A partir do texto podemos
concluir que:

a) O movimento humanista tinha
a intenção principal de inovar e su-
perar a tradição clássica

b) O movimento humanista esta-
va consciente de ser, ao mesmo
tempo, inovador e uma continuida-
de da tradição escolástica

c) Os escolásticos foram os res-
ponsáveis pelo ressurgimento da
tradição clássica

d) As universidades medievais
eram os grandes centros de ensino
humanista

e) No período analisado, o saber
inovador foi produzido fora das
universidades

“Eu a Rainha faço saber aos
que estes Alvará virem: que sendo-
me presente o grande número de
fábricas, e manufaturas, que de al-
guns anos a esta parte se tem di-
fundido em diferentes Capitanias
do Brasil...: hei por bem ordenar,
que todas as fábricas, manufaturas,
ou teares de galões, de tecidos... se-
jam extintas, e abolidas em qual-

quer parte onde se acharem nos
meus domínios do Brasil...”

(Dado no Palácio de Nossa Se-
nhora da Ajuda, em 5 de janeiro de
1785. Com a assinatura da rainha e
a do ministro)

Esta resolução ilustra uma re-
lação de domínio e subordina-
ção:

a) Que vigorou durante o período
do neocolonianismo na China

b) Que surgiu nas colônias de po-
voamento

c) Típica do sistema de área de in-
fluência, que tendeu a se propagar
no decorrer do século 19

d) Existente durante a Época Mo-
derna e que visava promover o acú-
mulo de capitais na metrópole

e) Semelhante ao imperialismo
que Atenas impôs às cidades gre-
gas durante o Período Clássico

Como conseqüência da Re-
forma Religiosa, surgiram na
Europa novas religiões, entre
as quais o calvinismo. Essa dou-
trina cultuava o trabalho e re-
conhecia na acumulação do ca-
pital o sinal da salvação da al-
ma. Uma doutrina religiosa
desse tipo teria dificuldades de
se popularizar no Brasil dos sé-
culos 17, 18 e 19 em virtude:

a) Da força da tradição africana
nas classes populares

b) Da escravidão, que associava
ao trabalho uma condição de infe-

rioridade e de atividade típica de
escravos

c) Da fixação religiosa da aristo-
cracia local na tradição católica

d) Da concorrência que lhe movia
a religião judaica

e) Da divisão dos cristãos no Bra-
sil entre católicos e protestantes

“Repercutiu beneficamente pa-
ra ambos a cooperação dos nossos
dois países. Vitoriosos na guerra,
Estados Unidos e Brasil levam
adiante a causa das grandes liber-
dades humanas: liberdade de opi-
nião, o estar livre do temor, da pri-
vação e da liberdade religiosa.”
(Discurso de Adolf Berle Jr., embai-
xador norte-americano, para jorna-
listas fluminenses, em setembro de
1945)

O compromisso de defender a
“causa das grandes liberdades
humanas” transformou-se nu-
ma grande estratégia, formula-
da no discurso do presidente
Truman em 1947. Isso implicou:

a) Uma campanha de ampliação
das liberdades civis e políticas nos
EUA liderada pelo senador
McCarthy

b) Uma adesão quase imediata
do governo Dutra, que rompeu
com a URSS e decretou a ilegalida-
de do PCB

c) Uma política de tolerância do
governo Dutra em relação às gre-
ves e às mobilizações operárias que
ocorreram no período

d) A defesa de uma política de
coexistência pacífica com a URSS
para tentar evitar o aumento dos
gastos militares

e) Uma estratégia de reconstru-
ção dos países da América Latina
atingidos pela guerra visando con-
ter a expansão do comunismo no
continente

“Art. 1º: Durante o prazo que
for conveniente, os Estados contra-
tantes obrigam-se a manter, nos
mercados nacionais, o preço míni-
mo de 55$ a 65$ frs., em ouro, em
moeda corrente do País... por saca
de 60 quilos de café,... este preço
mínimo poderá ser posteriormente
elevado até o máximo de 70$ frs.”

Esse artigo se refere a um
acordo feito entre os Estados
de São Paulo, Minas Gerais e
Rio, em janeiro em 1906, que
visava:

a) Impedir a queda excessiva do
preço do café e assim preservar a
lucratividade dos cafeicultores em
momentos de crise

b) Aumentar o imposto sobre as
sacas de café para normalizar as fi-
nanças públicas

c) Aumentar o preço do café im-
portado para impedir a concorrên-
cia com o café nacional

d) Evitar a concorrência entre os
produtores de cada um dos Estados

e) Pressionar os cafeicultores a di-
minuir a produção e assim evitar as
crises de superprodução
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7 Em 1848, surgiram na Euro-
pa vários movimentos revolu-
cionários que reivindicavam re-
formas políticas e sociais. Nes-
se mesmo ano, ocorreu em Re-
cife a Revolta da Praieira, cujas
propostas se aproximavam de
algumas daquelas formuladas
pelos revolucionários europeus
à medida que:

a) Propunham a extinção da pro-
priedade privada dos meios de pro-
dução

b) Defendiam a necessidade da
reforma agrária

c) Propunham o fim do regime
censitário e a conseqüente amplia-
ção do direito de voto

d) Exigiam restrições às inova-
ções tecnológicas para evitar o de-
semprego.

e) Defendiam a divisão dos Pode-
res, segundo o modelo de Montes-
quieu

A atividade de extração do
ouro, desenvolvida no Brasil
em grande escala ao longo do
século 18, repercutiu em várias
esferas da vida na colônia. En-
tre as transformações mais sig-
nificativas podemos destacar:

a) Diminuiu a integração econô-
mica entre as várias regiões da co-
lônia, já que as principais ativida-
des tendiam a se concentrar na re-
gião das minas, em Minas Gerais

b) Aprofundou-se a divisão entre
ricos e pobres na colônia, já que a
atividade demandava imensos in-
vestimentos, diferentemente da
economia açucareira

c) Desencadeou um processo de
desurbanização em Minas Gerais,
pois a população se deslocou para
as margens dos rios em busca do
ouro

d) Pelo fato de o ouro encontrar-
se na superfície do solo, as condi-
ções de trabalho dos escravos eram
bem melhores, quando compara-
das às condições que vigoravam na
lavoura da cana-de-açúcar

e) O surgimento do barroco brasi-
leiro, forma específica de expressão
artística que combinava elementos
europeus e nativos, típicos da reali-
dade da colônia

Nas três primeiras décadas
do século 20, o Brasil passou
por um surto industrial que
trouxe transformações sociais
significativas, tais como o sur-
gimento da classe operária e da
burguesia industrial. Entre os
fatores que contribuíram para
esse surto podemos destacar:

a) Os investimentos em infra-es-
trutura e a política de concessão de

crédito realizados pelo Estado, sem
os quais as indústrias não podiam
estabelecer-se

b) A Primeira Guerra Mundial, a
imigração e o crescimento urbano

c) O movimento de descentraliza-
ção da produção industrial coloca-
do em prática pelas potências capi-
talistas visando baratear os custos
de produção

d) As tarifas protecionistas apro-
vadas no decorrer da primeira dé-
cada do século 20

e) Os investimentos realizados
por bancos norte-americanos inte-
ressados em diminuir a influência
do capital inglês no Brasil, ação que
era coerente com os princípios da
Doutrina Monroe da “América para
os americanos”

Observe os gráficos abaixo
relativos ao Brasil:

Com base nos gráficos, pode-
mos afirmar que:

a) O número de empregos au-
mentou continuamente na década
de 90

b) O ingresso de investimento ex-
terno na década de 90 aumentou a
oferta de emprego

c) Na década de 80, o índice de
desemprego aumentou em virtude
dos baixos níveis de investimento
externo no Brasil

d) Na década de 80, o índice de
desemprego caiu em virtude do au-
mento do ingresso de investimen-
tos externos no país

e) Na década de 90, o índice de
desemprego cresceu, apesar do au-
mento significativo do investimen-
to externo

Em 1804, Napoleão Bona-
parte, na cerimônia de sua co-
roação como imperador dos
franceses, coroa a si próprio e a
sua mulher, Josefina. Com essa
atitude, ele:

a) Rompeu com uma tradição po-
lítica que remontava à Idade Mé-
dia, na qual o poder político era jus-
tificado pela ascendência divina

b) Reconhecia a superioridade da
Igreja Católica em relação ao seu
poder, uma vez que o papa e os
cardeais eram testemunhas da
coroação

c) Restaurava os privilégios da
nobreza francesa, da qual Josefina
era representante

d) Buscava reconhecimento e
prestígio pessoal, já que tinha ori-
gem humilde

e) Iniciava uma manobra para
tornar-se imperador do Sacro Im-
pério Romano Germânico

“Precisamos distinguir entre
os dois significados do termo ‘Esta-
do Nacional’. No sentido tradicio-
nal, refere-se a um Estado territo-
rial sobre o qual o povo que nele vi-
ve, a Nação, tem poder soberano...
Trata-se de uma definição políti-
ca...: é um povo que escolhe seu
governo e decide viver sob deter-
minada Constituição e determina-
das leis.

...O outro significado do termo é
muito mais recente e consiste na
idéia de que todo Estado territorial
pertence a um povo específico, de-
finido por determinadas caracterís-
ticas étnicas, lingüísticas e culturais
e isso constitui a Nação. Segundo
esta idéia, apenas a Nação pertence
ao Estado Nacional, e todos os ou-
tros não passam de minorias que,
embora vivam no mesmo local, não
fazem parte da Nação.” (Hobs-
bawn, Eric J. : “O Novo Século: En-
trevista a Antonio Polito”, São Pau-
lo, Cia. das Letras, 2000)

De acordo com o texto:

a) O nacional-socialismo conside-
rava “povo alemão” todos os que
viviam no território alemão e acei-
tavam as leis da Alemanha

b) No sentido tradicional, nação
significa um povo com característi-
cas étnicas, lingüísticas e culturais
comuns

c) O termo “Estado Nacional” tem
um significado exclusivamente po-
lítico e, por causa disso, não pode
servir de justificativa para conflitos
étnicos

d) O direito das minorias só pode
ser garantido se o “Estado Nacio-
nal” for organizado de acordo
com o significado mais recente do
termo

e) Um “Estado Nacional’ organi-
zado no sentido tradicional oferece
condições mais adequadas de con-
vívio entre comunidades éticas e
culturais diferentes

I) Trecho do livro “A Tabela
Periódica”, de Primo Levi:

“Existem, no ar que respiramos,
os chamados gases inertes. Trazem
curiosos nomes gregos de origem
duvidosa, que significam ‘o Novo’,
‘o Oculto’, ‘o Inativo’, ‘o Estrangei-
ro’. E de fato são de tal modo iner-
tes, tão satisfeitos em sua condição,
que não interferem em nenhuma
reação química, não se combinam
com nenhum outro elemento e jus-
tamente por este motivo ficaram
sem ser observados durante sécu-
los (...)”

II) Trecho do livro “Tio Tungstê-
nio”, de Oliver Sacks:

“Ao pegar uma pepita desgasta-
da de um metal cinzento, dizia:
‘Densa, não é?’, e a jogava para
mim. ‘É uma pepita de platina. É as-
sim que elas são encontradas, co-
mo pepitas de metal puro. A maio-
ria dos metais é encontrada em
combinação com outras coisas, nos
minérios. Existem pouquíssimos
outros metais que ocorrem sem
mistura. Como a platina, há tam-
bém _____(...)”

Os elementos aos quais se refe-
re o trecho I, e os metais que
completam corretamente o tre-
cho II são, respectivamente:

a) Oxigênio e nitrogênio; o cobre
e o ferro

b) Gases nobres; o ouro e a prata
c) Oxigênio e hidrogênio; o ouro e

o cobre
d) Gases nobres; a prata e o ferro
e) Oxigênio e nitrogênio; o sódio

e o ferro

“Junho de 2003. Um erro em
uma indústria farmacêutica provo-
ca intoxicação em dezenas de pes-
soas. Há uma morte confirmada e
outras 15 suspeitas. A causa: um
veneno chamado carbonato de bá-
rio (BaCO3). O Celobar —medica-
mento que causou a tragédia—
deveria conter somente sulfato de
bário (BaSO4). Mas, na tentativa de
transformar o carbonato em sulfa-
to, algum erro fez com que quase
15% da massa do Celobar comer-
cializado fosse de BaCO3.” Folha,
10.jul.2003.

Para evitar esse trágico acon-
tecimento, bastaria que um
simples teste químico tivesse si-
do feito no Celobar antes de sua
comercialização. Esse teste con-
siste em:

Dados:

Produtos de solubilidade (Ks) a
25˚C:

*BaCO3 = 8,1x10-9

*BaSO4 = 1,0x10-10

Cores da fenolftaleína:
*Incolor em meio ácido ou

neutro
*Rosa em meio básico

a) Adicionar um litro de água a
um grama de Celobar e depois fil-
trar. O resíduo sólido presente no
papel de filtro evidenciaria a pre-
sença do BaCO3

b) Adicionar NaCl a uma solução
aquosa de Celobar. A formação de
um precipitado de Na2CO3 indicaria
a existência do veneno

c) Adicionar algumas gotas de
H2SO4 ao Celobar. As bolhas de CO2

formadas evidenciariam a presença
do veneno

d) Adicionar algumas gotas de fe-
nolftaleína a uma solução aquosa
de Celobar. A ausência de colora-
ção comprovaria a existência do
carbonato

e) Adicionar algumas gotas de
HCl ao Celobar. A liberação de gás
cloro (Cl2) indicaria a presença do
BaCO3
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Reprodução

O suor dos seres humanos é
feito basicamente de um pouco
de sal, açúcar e mais algumas
substâncias. É, portanto, prati-
camente sem cheiro. Ele só pas-
sa a ter o odor característico
quando encontra as bactérias
que vivem em nossa pele. Elas
usam essa secreção para obter
energia, em um processo quími-
co que libera diversos compos-
tos. Um dos principais responsá-
veis pelo mau cheiro é o ___,
que tem a fórmula estrutural re-
presentada abaixo. Para reduzir
esse odor, podemos recorrer ao
uso de _____.

Curiosamente, essa substân-
cia de cheiro ruim apresenta a
mesma fórmula molecular que
alguns ésteres, grupo de subs-
tâncias orgânicas conhecido pe-
los seus aromas de frutas. Trata-
se de um caso de ____.

Fórmula estrutural:

As lacunas acima podem ser
corretamente preenchidas por:

a) Ácido 3-metil-hex-2-enóico,
vinagre, isomeria geométrica

b) Ácido 3-metil-hex-2-enóico,
leite de magnésia, isomeria fun-
cional

c) Ácido 4-metil-hex-4-enóico, vi-
nagre, isomeria funcional

d) 4-metil-hex-4-enal, leite de
magnésia, isomeria geométrica

e) 4-metil-hex-4-enal, vinagre,
isomeria geométrica

O estrôncio-90 (38Sr90) é um
dos radioisótopos (meia-vida =
29 anos) produzidos na explo-
são de uma bomba atômica. Sua
longa meia-vida e sua tendên-
cia em se concentrar na medula
óssea no lugar do cálcio fazem
dele um isótopo extremamente
perigoso à vida humana. Seu
decaimento acontece com uma
velocidade de emissão de 2.000
partículas por minu-

to. Com relação ao texto acima,
qual afirmação é INCORRETA?

Informação:
As partículas são elétrons emi-

tidos pelo núcleo de um átomo ins-
tável. Isso é possível porque, em
núcleos como esse, um nêutron po-
de se decompor em um próton, um
elétron e um antineutrino.

O próton permanece no núcleo, o
elétron ( ) e o antineutrino são
emitidos.

a) Ao emitir uma partícula , o
estrôncio se transforma em um no-
vo elemento que pode ser repre-
sentado por 39X90

b) São necessárias quatro meias-
vidas para que a velocidade de
emissão radioativa caia para 125
partículas por minuto

c) 58 anos é o tempo que leva pa-
ra que uma amostra de estrôncio-
90 passe a emitir 25% da radiação
inicial

d) Na representação 38Sr90, 38 é o
número atômico e 90 é o número
de massa. Pode-se concluir que es-
se átomo apresenta 52 nêutrons

e) Depois de 87 anos, todos os
átomos de estrôncio-90 terão se
transformado em átomos 41Y90

Considere as reações re-
presentadas abaixo:

“Em dias de inverno, se a tem-
peratura ficar negativa, a água dos
radiadores automotivos pode con-
gelar. Para impedir que isso acon-
teça, adiciona-se um anticongelan-
te como o etileno-glicol (C2H6O2).
Mas há um porém. O etileno-glicol
é muito tóxico e, por isso, deve ser
guardado fora do alcance das crian-
ças. A sua ingestão é perigosa por-
que, no corpo humano, ele sofre
uma reação de ___(A)___, que o
transforma em ácido oxálico
(C2H4O2). Aí começam os proble-
mas. O ânion oxalato combina-se
com os íons cálcio do sangue, o que
leva a uma diminuição dos níveis
de Ca2+ abaixo do mínimo necessá-
rio para o funcionamento do orga-
nismo, podendo até causar a mor-
te.”

Folha -26.jun.2003 (adaptado)

Com base no texto acima, res-
ponda às perguntas:

I) À qual função orgânica perten-
ce o etileno-glicol?

II) Qual o efeito do anticongelan-
te sobre o ponto de congelamento
da água?

III) Como se chama a interação
molecular surgida entre o etileno-
glicol e a água?

IV) Qual o termo que preenche
corretamente a lacuna (A)?

A alternativa que apresenta as
respostas respectivamente cor-
retas é:

a) Aldeído - abaixamento - ponte
de hidrogênio - oxidação

b) Álcool - abaixamento - dipolo
permanente - dipolo permanente
-redução

c) Aldeído - elevação - dipolo per-
manente - dipolo permanente -oxi-
dação

d) Cetona - elevação - dipolo per-
manente - dipolo permanente - re-
dução

e) Álcool - abaixamento - ponte
de hidrogênio - oxidação

Sabendo que os dois úni-
cos metais utilizados no anún-
cio foram o ferro e o alumínio,
analise as afirmações abaixo:

I) O alumínio sofreu oxidação, o
que fez surgir a figura do automó-
vel.

II) O escurecimento de uma parte
do anúncio foi devido à reação:

III) A força eletromotriz da reação
acima vale +0,84V.

IV) A oxidação do alumínio forma
uma camada protetora do seu óxi-
do, o que impede o prosseguimen-
to da corrosão do metal.

V) A oxidação do ferro poderia ser
evitada pela sua associação ao co-
bre, que agiria como um metal de
sacrifício.

Dados os potenciais de redu-
ção:

Podemos concluir que estão
corretas somente as afirma-
ções:

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

1815

Na primeira foto,
outdoor
anunciando novo
veículo após uma
semana de sua
instalação; na
segunda, o
anúncio depois de
um mês
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CH3  — CH2 — CH2 — C = CH  — C

CH3

O

OH

17
2Fe(s)

  +  O2(g)
 +  2H2O(v) 2Fe(OH)2 (s)

a) Um detergente:    CH3 - (CH2)
10

 - CH2 SO3
-Na+

b) Um desinfetante:    CH3 - (CH2)
10

 - CH2 SO3
-Na+

c) Um detergente:    Cl O-Na+

d) Um desinfetante:    Cl O-Na+

e) Um desinfetante:    Cl SO3
-Na+

+ CH3 - (CH2)
10

 - CH2 - Cl

catalisador

Produto orgânico

X(PO)

+ HO - SO3H
catalisador

Y(PO)

+ NaOH
W(PO) Podemos concluir que a substância W é:

+ CH3Cl
catalisador

CH3

+ HCl

CH3

NO2

+ HO - NO2

catalisador
+ H2O Agora, com base nessas reações, analise o

processo químico a seguir

Al3+   +  3e- Al0 -1,66V

Fe2+  +  2e- Fe0 -0,44V

Cu2+ +  2e- Cu0 +0,34V

H20  +  1/2O2
 + 2e- 2OH- +0,40V

16
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Reprodução

Reação que fornece O2

nas máscaras de oxigênio dos
aviões:

2NaClO3 2NaCl + 3 O2

Considere que o recipiente
que armazena o clorato de só-
dio contenha aproximadamen-
te 159g do sal e que só a metade
do oxigênio produzido acabe
sendo absorvida pelos três pas-
sageiros servidos pelo sistema.

Assim sendo, calcule aproxi-
madamente quanto tempo o
avião tem para descer até uma
altitude em que se possa respi-
rar sem máscara antes que essas
três pessoas fiquem sem oxigê-
nio.

Dados:
*Massas molares (g/ mol):

NaClO3 = 106
O2 = 32

*Uma pessoa absorve, em mé-
dia, 800g de O2 por dia.

a) 14 minutos
b) 21 minutos
c) 32 minutos
d) 43 minutos
e) 65 minutos

Por longo tempo, Constan-
tinopla (atual Istambul) foi as-
sediada pelos muçulmanos, an-
tes de cair em 1453. Uma das ar-
mas utilizadas pelos defensores
da cidade era o fogo grego, que
consistia em uma mistura visco-
sa injetada no mar e que se in-
flamava ao contato com a água,
queimando violentamente. Ain-
da hoje não se conhece a exata
composição dessa mistura, mas
uma suposição possível é que
contivesse pó de cal misturado
com o petróleo bruto, dois ma-
teriais conhecidos na época. A

cal reage com a água segundo a
equação:

CaO(S) + H2O(liq) Ca(OH)2(aq)

Informações:
*Entalpias de formação:

CaO(s) = -151,9 kcal mol-1; H2O(líq) =
-68,3 kcal mol-1; Ca(OH)2(aq) = -239,7
kcal mol-1

*Teste de densidade:

Assim, uma possível explica-
ção para o fogo grego é:

a) Sendo a síntese do Ca(OH)2

exotérmica ( = -19,5 kcal mol-1),
o calor desprendido poderia infla-
mar o petróleo que, por ter densi-
dade menor que a água, se espa-
lharia na superfície do mar, provo-
cando a queima da frota invasora

b) Sendo a síntese do Ca(OH)2 en-
dotérmica ( = +459,9 kcal mol-1),
o calor desprendido poderia infla-
mar o petróleo, que, por ter densi-
dade menor que a da água, se espa-
lharia na superfície do mar, provo-
cando a queima da frota invasora

c) Sendo a síntese do Ca(OH)2

exotérmica ( = +19,5 kcal mol-1),
o calor desprendido poderia infla-
mar o petróleo, que, por ter densi-
dade maior que a da água, se espa-
lharia sob os barcos, provocando a
queima da frota invasora

d) Sendo a síntese do Ca(OH)2 en-
dotérmica ( = +459,9 kcal mol-1),
o calor desprendido poderia infla-

mar o petróleo, que, por ter densi-
dade maior que a da água, se espa-
lharia sob os barcos, provocando a
queima da frota invasora

e) Sendo a síntese do Ca(OH)2

exotérmica ( = -19,5 kcal mol-1),
o calor desprendido poderia infla-
mar o petróleo, que, por ter densi-
dade menor que a da água, se espa-
lharia sob os barcos, provocando a
queima da frota invasora

O eletrólito empregado em
baterias de automóvel é uma
solução aquosa de ácido sulfúri-
co que deve apresentar uma
concentração próxima de 38%
em massa. Para verificar se uma
determinada solução de bateria
estava sendo vendida na con-
centração correta, um químico
titulou 5,0 mL dessa solução
com hidróxido de sódio 2,0
mol/L. Nesse processo, foram
gastos 20 mL da solução básica.
Assim, podemos concluir que:

Dados:
*Densidade da solução de ba-

teria = 1,3 g/mL
*Massa molar do ácido sulfúri-

co (g/mol) = 98

a) A concentração da solução de
bateria era mesmo de 38% em
massa, isto é, 5,0 mol/ L

b) A concentração da solução de
bateria era mesmo de 38% em
massa, isto é, 4,0 mol/L

c) A concentração da solução de
bateria era mesmo de 38% em
massa, isto é, 490 g/L

d) A concentração da solução de
bateria não era de 38% em massa,
mas de 4,0 mol/L

e) A concentração da solução de
bateria não era de 38% em massa,
mas de 19%

Em dois experimentos, 3,6
g de magnésio reagiram com
0,1L de ácido clorídrico 4,0 mol/
L à mesma temperatura. Num
dos experimentos, usou-se uma
lâmina de magnésio; no outro, a
mesma massa do metal, mas na
forma de raspas. Em ambos os
casos, o volume total do gás for-
mado foi medido, periodica-
mente, até que um dos reagen-
tes fosse totalmente consumi-
do. Assinale a alternativa cujo
gráfico melhor representa as
curvas do volume total do gás
produzido em função do tempo.

Dados:
*Massa molar do magnésio (g/

mol) = 24
*Volume molar gasoso na

temperatura do experimento =
24 L/mol

“Se você está vivo (e de-
ve estar, porque está lendo
este texto), agradeça ao pH
do seu sangue! Isso mesmo!
No caso do ser humano, o pH
do sangue deve ficar entre
7,35 e 7,45. Uma alteração de
apenas 0,4 unidade pode ser
fatal! Assim, os médicos de-
vem ter na manga uma solu-
ção rápida que corrija possí-
veis variações de pH. E aí,
mais uma vez, a química en-
tra em campo. No sangue, há
o seguinte equilíbrio quími-
co:

CO2 + H2O H++HCO3
-

Quando alguém, numa crise
de histeria, respira de modo
ofegante, os pulmões perdem
muito CO2. O equilíbrio, então, é
deslocado para a esquerda, con-
sumindo os íons H+. Isso pode
fazer com que o pH desça um
pouco em questão de minutos.
Nesses casos, os médicos po-
dem até dar um calmante para
que a respiração volte ao nor-
mal. Mas, quando nem isso fun-
ciona, é necessária uma inter-
venção radical: injetar uma so-
lução de carbonato de sódio no
sangue do paciente.” Folha,
29.ago.2002

O texto em itálico foi alte-
rado de modo a apresentar
alguns erros. Assim, pode-
mos concluir que:

a) Há apenas um erro no texto.
Numa crise de histeria, o equilí-
brio do sangue é deslocado para
a direita

b) Há apenas dois erros no
texto. Um deles é dizer que o pH
do sangue desce. Na realidade,
o pH sobe numa crise de histeria

c) Há apenas três erros no tex-
to. Um deles é sobre a injeção de
carbonato de sódio. O certo se-
ria injetar uma solução de clore-
to de amônio

d) Há apenas dois erros no
texto. Eles foram indicados nas
alternativas “a” e “c”

e) Há apenas um erro no texto.
Ele foi indicado na alternativa
“b”

c) gás = H2

Volume
de gás (L)

Tempo

3,6
lâmina

raspas

d) gás = Cl2

Volume
de gás (L)

Tempo

3,6
lâmina

raspas

e) gás = Cl2

Volume
de gás (L)

Tempo

4,8
lâmina

raspas

a) gás = H2

Volume
de gás (L)

Tempo

3,6
raspas

lâmina

b) gás = H2

Volume
de gás (L)

Tempo

4,8
raspas

lâmina
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Ilustração antiga mostra o uso do fogo grego pelos bizantinos

20

 = bolinha de borracha de
densidade fixa

petróleoágua

23
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Geografia

As figuras I e II represen-
tam a topografia da parte que
será utilizada para a agricultu-
ra de uma fazenda.

Pode-se afirmar corretamente
que:

a) A figura I foi desenhada em
uma escala maior do que a II, por-
tanto possibilita representar com
mais detalhes a implantação da la-
voura na área, que deve priorizar o
lado ocidental, menos íngreme

b) As figuras I e II foram desenha-
das na mesma escala. A diferença
de tamanho decorre do tipo de pro-
jeção utilizada, e, como a porção
setentrional da área apresenta
maiores altitudes do que a meridio-
nal, deve concentrar as lavouras

c) A figura I foi desenhada em
uma escala menor do que a II, e o
entorno do lago, indicado pela letra
A, é a melhor área para plantio

d) Cada centímetro quadrado na
figura I abrange uma área maior do
que na II, portanto a escala da I é
maior e permite identificar com
mais facilidade que o lado oriental,
menos íngreme, possibilitará
acumular mais água para irrigar a
plantação

e) As figuras I e II representam a
mesma área, portanto, indepen-
dentemente das escalas utilizadas,
os níveis de detalhes que podem
ser representados serão sempre os
mesmos e ambos permitem verifi-
car que a área é plana demais para
a agricultura

Os reservatórios para
abastecimento de água da área
metropolitana de São Paulo
atingiram o mais baixo nível
dos últimos anos. O mesmo
aconteceu em vários outros
municípios da região Sudeste.
Assinale a alternativa correta:

a) Como a água desses reservató-
rios também é usada pelas hidrelé-
tricas, além do desabastecimento
de água potável, ocorrerá também
outra crise de fornecimento de
energia elétrica, só superável se a
energia da região Nordeste for des-
viada para o Sudeste

b) O alto nível de impermeabili-
zação dos solos das áreas metropo-
litanas do Sudeste é o principal res-
ponsável pelo esvaziamento das
represas, e, mesmo que chova mui-
to durante a primavera e o verão, o
volume de água não será reposto

c) A queda no nível dos reservató-
rios evidencia o descaso governa-
mental com a questão, pois, ao fi-
nal do inverno, deveriam estar
completos, devido às abundantes
chuvas frontais que ocorrem nessa
estação

d) O problema de abastecimento
de água do Sudeste é insolúvel,
desde que não diminua o desvio da
maior parte do volume dos reserva-
tórios para a irrigação das lavouras
de exportação

e) Os níveis das represas da re-
gião tendem a baixar durante o pe-
ríodo de estiagem do inverno, mas
o aumento do consumo, entre ou-
tros motivos, devido à ocorrência
de temperaturas mais altas na esta-
ção, e o crescente desperdício con-
tribuíram para o esvaziamento dos
reservatórios

Durante o século 20, a
população brasileira decupli-
cou. Cresceu de forma diferen-
ciada, dependendo do período
analisado. Assinale a alternati-
va correta sobre o crescimento
da população brasileira:

a) A população do país
praticamente triplicou nos últimos
50 anos, principalmente devido
ao crescimento da taxa de natalida-
de, resultante de absoluto descon-
trole sobre a sexualidade dos
adolescentes

b) Nos últimos 40 anos, a taxa de
natalidade sofreu uma redução su-
perior à da mortalidade, implican-
do uma diminuição do ritmo de
crescimento populacional, o que
significa que a população cresceu
cada vez menos

c) O ritmo do crescimento popu-
lacional da segunda metade do
século 20 foi superior ao da primei-
ra metade devido à flexibilização
dos costumes sexuais, que resultou
em aumento da taxa de fertilidade
feminina

d) A imigração estrangeira foi o
principal fator para explicar a ele-
vação do ritmo de crescimento nos
últimos 50 anos, diferentemente
do ocorrido na primeira metade do
século

e) O aumento da emigração po-
pulacional, sobretudo a partir de
1980, com destino aos Estados Uni-
dos, ao Paraguai e ao Japão, impli-
cou uma inédita redução da popu-
lação absoluta, com conseqüências
positivas para a caótica urbaniza-
ção brasileira

O setor energético brasi-
leiro passou por uma série de
transformações nas últimas dé-
cadas, e podemos afirmar que a
dependência externa nesse
quesito diminuiu:

a) Devido ao desenvolvimento da
tecnologia nuclear, que possibili-
tou ao país obter a maior parte
de sua energia proveniente dessa
fonte

b) A partir do momento em que o
Proálcool substituiu o petróleo com
sucesso, reduzindo nossa importa-
ção dessa fonte

c) Em razão da maior utilização de
lenha e de derivados de cana, que
atualmente correspondem às duas
fontes mais utilizadas no país, e da
diminuição da utilização de petró-
leo importado

d) Desde que a bacia amazônica
passou a ser bastante explorada
para a geração de energia hidroelé-
trica, possibilitando uma menor
importação de petróleo

e) A partir da maior utilização de
energia hidroelétrica e do aumento
da produção interna de petróleo

O governo brasileiro pas-
sa por um processo político
conturbado no tocante à medi-
da provisória que liberou, com
algumas restrições, o plantio
de soja transgênica. O tema re-
cebe grande atenção, entre ou-
tras razões:

I) Pelo fato de a soja ser um dos
principais produtos de exportação
do país.

II) Devido à grande expansão da
lavoura de soja no território brasi-
leiro, atingindo praticamente todas
as regiões.

III) Pelos riscos ambientais que
envolvem a utilização de plantas
transgênicas.

IV) Por possibilitar a independên-
cia tecnológica dos pequenos pro-
prietários.

São corretos os itens:
a) I e II apenas
b) I, II e III
c) II e III apenas
d) I, II, III e IV
e) II, III e IV

Baseado na figura III,
assinale a alternativa correta:

a) A legenda A corresponde aos
planaltos sedimentares, que apre-
sentam cobertura vegetal diversifi-
cada, como a floresta equatorial, as
araucárias e o cerrado

b) A legenda B indica as planícies,
que apresentam, atualmente, a co-
bertura vegetal mais conservada
do território

c) A legenda C refere-se aos pla-
naltos cristalinos, e sua dispersão
espacial no território explica a di-
versidade vegetal que possui

d) A legenda D corresponde às
planícies que apresentam predo-
mínio do processo erosivo, devido
ao intenso desmatamento

e) As legendas A e B correspon-
dem aos dobramentos modernos
do território brasileiro, distintos
apenas na altitude

120 m 100 m
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Cultivo de soja geneticamente
modificada em laboratório26
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 FIGURA III

Brasil: relevo
(classificação de Jurandyr L. S. Ross)
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As curvas I, II e III do grá-
fico correspondem, respectiva-
mente a:

a) Agropecuária, indústriae serviços
b) Indústria, agropecuáriae serviços
c) Serviços, indústria e agropecuária
d) Indústria, serviços e agropecuária
e) Agropecuária, serviços eindústria

Observe o mapa seguinte
e assinale a alternativa correta:

a) A legenda 1 identifica a
América do Norte, composta de
países mais homogêneos economi-
camente

b) A legenda 2 refere-se ao con-
junto dos países platinos, que ain-
da não conseguiram formalizar um
bloco econômico

c) A legenda 3 identifica o con-
junto que integrará a Alca, viabili-
zada recentemente pelo fim das di-
vergências comerciais

d) A legenda 2 corresponde aos
fundadores do Mercosul, que re-

centemente assinaram acordo co-
mercial com o Peru

e) A legenda 1 refere-se ao Nafta,
o maior bloco econômico do mun-
do, cujo sucesso foi baseado na li-
vre circulação de mão-de-obra

Várias instituições inter-
nacionais estão passando por
um processo de desgaste e crise
de credibilidade. A _I_ teve sua
autoridade questionada desde
que, apesar de não ter a sua au-
torização, os EUA iniciaram a
invasão do Iraque. A _II_ não
conseguiu dar andamento às
negociações para ajustar as de-
sigualdades no comércio mun-
dial e teve, por isso, a sua utili-
dade posta em dúvida. A _III_
também parece estar perdendo
a força, pois a _IV_ recusou, re-
centemente, em referendo po-
pular, a adoção do euro.

As lacunas podem ser preen-
chidas correta e respectiva-
mente pela alternativa:

a) Alca, ONU, UE e Itália
b) CEI, OMC, ONU e Suécia
c) ONU, OMC, UE e Suécia
d) Alca, ONU, OMC e Inglaterra
e) ONU, Otan, OMC e França

Assinale a alternativa
correta sobre o continente
africano:

a) Entre as suas características na-
turais destaca-se a simetria na dis-
posição das paisagens em relação à
linha equatorial, onde predomi-
nam as savanas

b) Grande subdivisão política,
com processo de descolonização
anterior à Segunda Guerra Mundial
e intensos conflitos étnicos

c) Elevadas densidades demográ-
ficas com população predominan-
temente rural e terceirizada

d) Predomínio de população ne-

gra em todo o território, com
elevadas taxas de crescimento
populacional

e) O norte é de população predo-
minantemente islâmica e de
origem árabe, concentrada na faixa
litorânea

O Oriente Médio continua
sendo uma área de muita ten-
são. A manutenção da ocupa-
ção no Iraque e o recrudesci-
mento da crise entre Israel e a
Síria só aumentam as incerte-
zas sobre a possibilidade de um
processo de paz na região.

Os países citados no texto cor-
respondem, respectivamente,
aos números:

a) 3; 5; 1
b) 4; 6; 7
c) 1; 8; 9
d) 3; 2; 7
e) 4; 6; 8

A economia chinesa tem
sido destaque na imprensa
mundial devido:

a) Às elevadas taxas de cresci-
mento econômico obtidas depois
da democratização do país e do in-
tenso êxodo rural que barateou a
mão-de-obra urbana

b) Ao crescimento acelerado de
sua economia, fundamentado na
adoção do chamado “socialismo de
mercado” e na exploração de uma
numerosa e barata mão-de-obra

c) Ao processo de falência que
atravessa, desde que o mundo so-
cialista e a URSS ruíram, deixando o
país sem seus mercados preferen-
ciais

d) À crise que atravessa desde
que implantou reformas em seu
sistema político-econômico, no
sentido de tornar-se integrante ofi-
cial da OMC

e) Ao modo como tem consegui-
do superar as crises financeiras
mundiais, redirecionando sua pro-
dução industrial para o seu peque-
no, mas promissor, mercado inter-
no

Física

*Sempre que necessário, uti-
lize g=10m/s2

Dois garotos pretendem
encher uma pequena piscina
com capacidade para mil litros,
utilizando para isso uma tor-
neira que consegue ter vazão
máxima de dois litros por minu-
to, além de uma outra man-
gueira ligada a uma caixa que
possui 600 litros de água e que
consegue fornecer cinco litros
por minuto para a piscina. De-
termine o tempo mínimo ne-
cessário para essa operação,
supondo que a piscina esteja
inicialmente vazia.

a) Oito horas e 20 minutos
b) Cerca de duas horas e 23 minu-

tos
c) 500 horas
d) Cerca de 20 horas
e) Três horas e 20 minutos

Durante a Guerra do Ira-
que, um soldado num helicóp-
tero deixou cair o seu binóculo
exatamente quando este pas-
sava sobre um monumento.
Voando horizontalmente a 36
km/h nesse momento, o solda-
do verificou que o binóculo caiu
a exatamente 40 m do monu-
mento citado. Desprezando as
dimensões do binóculo e do
monumento, bem como os efei-
tos do ar, podemos dizer que,
no instante do início da queda,
o helicóptero se encontrava a
uma altura aproximada de:

a) 10 m
b) 80 m
c) 240 m
d) 500 m
e) 100 m

Um automóvel viaja nu-
ma estrada plana e retilínea,

mantendo velocidade constan-
te de 72 km/h, embora existam
atritos e um forte vento contrá-
rio ao movimento. Nessas con-
dições, considerando o sistema
automóvel/passageiro, é corre-
to afirmar que durante o movi-
mento:

a) A energia mecânica do sistema
permanece constante

b) O sistema perde energia
mecânica devido aos atritos e às
resistências

c) A energia cinética do sistema
vai aumentando

d) A energia potencial do sistema
se altera

e) O trabalho da força peso é
diferente de zero

Dois líquidos não-miscí-
veis com massas específicas 1
g/ml e 0,8 g/ml são colocados
num recipiente e encontram-se
em equilíbrio estático. Uma es-
fera é introduzida lentamente
e, depois de atingido o equilí-
brio, verifica-se que 40% da es-
fera fica imersa no líquido mais
denso, e o restante fica imerso
no outro líquido. Calcule nessas
condições a densidade da
esfera.

a) 0,9 g/ml
b) 0,88 g/ml
c) 1 g/ml
d) 1,2 g/ml
e) 0,7 g/ml

No Japão, em algumas
vilas do interior, animais do-
mésticos como cães e gatos são
treinados para dar um alarme
ao receberem ondas infra-so-
noras com freqüências inferio-
res a 20 Hz. Essas freqüências
não são audíveis pelos seres
humanos, mas, sim, por esses
animais, que assim podem aler-
tar a população sobre a chega-
da de terremotos, já que a velo-
cidade dessas ondas é ligeira-
mente maior do que a dos tre-
mores. Supondo que a veloci-
dade do infra-som nos sólidos
terrestres seja em média 5.000
m/s, que a velocidade dos tre-
mores seja 500 m/s e que um
desses animais deu o alarme
nove segundos antes de os aba-
los chegarem ao local em que
ele se encontrava, determine a
distância entre esse animal e o
epicentro do terremoto.

a) 50 km
b) 5 km
c) 10 km
d) 46 km
e) 460 km

PARTICIPAÇÃO DOS SETORES NO PIB
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According to the texts below,
choose the best alternative.

The Fast Track to Sainthood

By Kenneth L. Woodward
“Newsweek” - Oct. 20 issue

John Paul 2º loves a good party and
this week in Rome the party is for
h i m . F o r t h e 2 5 t h
anniversary of his election to the
papacy, John Paul has called all 195
cardinals of the church to join in the
celebration —including 30 new
ones who will receive their red
hats. Although some of his closest
friends have recently said out loud
that he hasn’t long to live, John
Paul seems determined to prove
that his spirit is buoyant even as his
body visibly declines.

But the highlight of the week’s
festivities has little to do with the
pope himself. On Sunday, he will
beatify Mother Teresa of
Kolkata —the final step before
c a n o n i z a t i o n , o r o f f i c i a l
sainthood— and there are few
cardinals who would miss basking
in the reflected glory of the tiny
nun whose popularity, even seven
years after her death, far exceeds
that of the pope himself. Just last
summer a group of cardinals at the
Vatican urged the pope to canonize
Mother Teresa at the same time
that he beatifies her, and simply
skip the rest of the formal process.
The pope turned them down, and
probably just as well. He has
already canonized more saints than
all his predecessors combined,
giving his critics the impression
that the process has become
merely a rubber stamp.

Even so, no one has ever been
beatified in so short a time as
Mother Teresa. Until recently the
record was held by Jose Maria
Escriva, the founder of Opus Dei,
who was beatified in 1992, 17 years
after his death, and canonized ten
years later. But Escriva’s path to
sainthood was marred by charges
that the Vatican refused to hear
testimony from his critics. With
Mother Teresa —not without
critics herself— church officials
were determined “to treat this
cause as rigorously as we would
with any less celebrated candidate
for sainthood”, says Monsignor
Robert Sarno, who guided the
process from Rome. It wasn’t easy.

First there was the pressure.
During her lifetime, Mother Teresa
was widely revered as “the saint of
the gutters” for her work with the
dying and destitute from India and
Rwanda to the Gaza Strip and the
South Bronx. Even before her
death, some officials in the Vatican
thought she ought to be canonized
without the usual investigation.
John Paul increased the urgency by
waiving the usual five-year wait to
see if a candidate’s reputation for
holiness ripens. “I felt like I had
God, the church, history —even
Mother Teresa— looking over my
shoulder”, says Father Brian
Kolodiejchuk, who coordinated the
team that eventually put together
67 volumes arguing that Mother
Teresa had all the requirements for
sainthood. “I felt I had to look at all
the facts, including accusations
made against her.”

According to the text, the
highlights of the week:

a) Were about the Pope’s short
life expectation

b) Were the 25th anniversary of
his election to the papacy

c) Were the thirty new cardinals
who will receive their hats

d) Were the final steps before the
canonization of Mother Theresa

e) Were the 195 cardinals present
at the celebration

John Paul 2º has:

a) Exceeded the popularity of
other popes

b) Exceeded the popularity of
Mother Theresa

c) Canonized more saints than all
his predecessors

d) Canonized more saints than
his predecessor

e) Turned the canonization pro-
cess into a rubber stamp

Em um dos jogos da Co-
pa, um atleta bateu uma falta e
a bola retornou ao solo a uma
distância de 30 m do ponto de
partida, após um tempo de vôo
de três segundos. Desprezando
os efeitos do ar e as possíveis
rotações que podem ocorrer
com a bola, assinale os módu-
los da velocidade e da acelera-
ção da bola no ponto mais alto
da trajetória.

a) 10 m/s e 10 m/s2

b) 20 m/s e 10 m/s2

c) 10 m/s e 0 m/s2

d) 0 m/s e 10 m/s2

e) 0 m/s e 0 m/s2

Economizar energia é
um dos pontos de maior desta-
que em nossos dias. Campa-
nhas são realizadas para que as
pessoas usem lâmpadas fluo-
rescentes, mais econômicas, di-
minuam o tempo dos banhos e,
inclusive, desconectem mi-
croondas e relógios elétricos da
tomada para diminuir custos.
Considere um mostrador de um
microondas, cuja potência é 1
W e que fique ligado durante
30 dias. Qual seria o tempo que
um chuveiro de 2.400 W deve-
ria ficar ligado para consumir a
mesma energia do mostrador?

a) Uma hora
b) 30 minutos
c) 18 minutos
d) Oito horas
e) Oito minutos

Um aluno deseja ligar o
seu notebook numa tomada de
220 V, mas o seu aparelho su-
porta tensão máxima de 110 V.

O aluno dispõe de alguns resis-
tores e então pensa em fazer
uma adaptação para não dani-
ficar o seu computador, que
consome uma potência de 110
W. Qual dos seguintes arranjos
seria o mais indicado, sabendo
que a corrente elétrica que po-
de atravessar o conjunto é, no
máximo, 3 A?

a) Ligar em série um resistor de
330

b) Ligar em série um resistor de
110

c) Ligar em paralelo um resistor
de 330

d) Ligar em paralelo um resistor
de 220

e) Ligar direto em 220 V, pois não
haverá nenhum problema

Sabemos que, nos ímãs,
o pólo norte é atraído pelo pólo
sul e vice-versa, ocorrendo re-
pulsão entre pólos iguais. Um
sujeito, que sabia desse fato e
que se encontrava perdido no
meio de uma densa floresta,
dispunha de um ímã que assi-
nalava qual era o pólo norte e
qual era o sul. Desejando seguir
para o sul, pendurou-o numa
árvore com um fio bem fino,
cuidando para que ficasse pen-
durado pelo centro de gravida-
de, que coincidia com o centro
do ímã. Ao verificar que o norte
do ímã apontava num certo
sentido, teve de tomar uma de-
cisão sobre qual direção e sen-
tido seguir.

a) Ele deve seguir o sentido que
aponta o norte do ímã, já que este
está sendo atraído pelo sul magné-
tico da Terra

b) Ele deve seguir o sentido que
aponta o sul do ímã, pois o pólo

norte do ímã aponta para o norte
geográfico da Terra

c) Ele não pode basear-se nessas
indicações, pois os ímãs utilizados
em bússolas são diferentes dos
ímãs comuns

d) Ele deve seguir numa direção
perpendicular à direção de equilí-
brio do ímã, pois este estará parale-
lo ao equador terrestre

e) Ele deve seguir o sentido que
aponta o sul do ímã, pois o pólo
norte do ímã aponta para o sul geo-
gráfico da Terra

Ondas luminosas de cor
verde se propagam no ar e atin-
gem a superfície de um líquido,
formando 30˚ com esta, des-
viando-se 15˚ ao penetrar no lí-
quido. Indique o índice de re-
fração absoluto desse líquido.

a)
b)
c)

d)

e)

Um gás ideal recebe 100 J
na forma de calor. Em relação
ao trabalho trocado pelo gás
nessa transformação, é FALSO
afirmar que será:

a) Nulo, se a variação de volume
for nula

b) 100 J, se a variação de tempe-
ratura for nula

c) 100 J, se a variação de pressão
for nula

d) Menor que 100 J, se a variação
de temperatura for positiva

e) 100 J, se a variação de energia
interna for nula

Um construtor de ferrovia
deseja instalar os trilhos numa
região em que a amplitude tér-
mica (diferença entre a tempe-
ratura máxima e a mínima no
ano) chega a 40˚C. Os trilhos
são feitos de um material com
coeficiente de dilatação linear
1 x 10-5 ˚C-1. Supondo que cada
trilho tenha comprimento de
cinco metros, qual a distância
mínima que ele deve deixar en-
tre um trilho e outro para que a
dilatação térmica não acarrete
danos aos trilhos?

a) 40 mm
b) 4 mm
c) 20 mm
d) 2 mm
e) 1 mm
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51 61José Maria Escriva was:

a) Beatified before Mother
Theresa

b) Beatified faster than Mother
Theresa

c) Canonized in 1992
d) Beatified as fast as Mother
Theresa

e) Canonized after Mother
Theresa

In the text, the word
“waiving” could be replaced
by:

a) Insisting on
b) Keeping
c) Skipping
d) Processing
e) Investigating

Father Brian put 67
volumes together in order to:

a) Write a biography of Mother
Theresa

b) Show Mother Theresa had
everything necessary for sainthood

c) Stop the church from looking
over his shoulder

d) See if a candidate’s reputation
for holiness would ripen

e) Have her canonized without
the usual investigation

The 5 Meanings of Arnold

Voters are angry. Outsiders are in.
And the swing voter is back. Arnold
Schwarzenegger’s big win offers a
guide to 2004 —if you know how
to interpret it, that is.

By Karen Tumulty
“Time” - Saturday, Oct. 11, 2003

If there is one lesson to be
learned from California’s wild
recall, it is that there is no one
lesson. At a moment when the
stakes could not have been higher,
voters turned out a seasoned if
bloodless technocrat and put their
faith in an action hero who waved a
broom. In an era of interminable
campaigns, this one lasted nine
weeks. At a time when other
polit icians hauled around
briefcases full of 100-page

platforms, Arnold Schwarzenegger
spouted lines from his movies,
gave no substantive interviews and
agreed to exactly one debate, for
which he knew the questions in
advance.

And finally, just as the know-it-
alls started talking up a too-close-
to-call Florida-style recount,
Schwarzenegger left everyone else
in the dust with 49% of the vote.
Plucked from a two-part ballot and
a 135-candidate field, in what was
the largest turnout for a
gubernatorial election in more
than 20 years, Schwarzenegger’s
victory could only be described as a
landslide. So strong was the final
wave in private tracking polls that
his top strategist, George Gorton,
phoned Schwarzenegger Monday
night — ten hours before the polls
even opened— and told him,
“Arnold, it’s all over. It’s done. It’s
through”.

“Voters turned out a
s e a s o n e d i f b l o o d l e s s
technocrat and put their faith
in an action hero.” The best
paraphrase for this sentence
would be:

a) Voters preferred
Schwarzenegger because he is an
action hero

b) Schwarzenegger is a bloodless
technocrat and not an action hero

c) Voters put heir faith on an
action hero because he is not a
technocrat

d) Technocrats are bloodless and
seasoned while heroes are not

e) Voters preferred an action hero
to a technocrat

In his campaign,
Schwarzenegger:

a) Used lines of his movies
b) Worked the same way as his

opponents
c) Gave substantive interviews
d) Agreed to several debates
e) Carried a briefcase full of

platforms

“Arnold, it’s all over. It’s
done. It’s through.” In these
words, George Gorton was
most probably saying that:

a) Schwarzenegger had lost the
election

b) The election was over
c) Schwarzenegger had won the

election
d) The election had been too hard

for Schwarzenegger to win
e) It was too late for

Schwarzenegger to try to win the
election

Matemática

Em uma pesquisa de opi-
nião pública com todos os habi-
tantes de uma cidade, foi de-
tectado que 90% dos usuários
de carro e 30% dos usuários de
transporte público são contra a
instalação de radares nas ruas.
Admitindo que todo habitante
da cidade seja usuário de carro
ou de transporte público (não
sendo usuário de ambos), em
relação aos habitantes da cida-
de é correto afirmar:

a) 60% são contra a instalação de
radares

b) 80% são a favor da instalação
de radares

c) Existem mais usuários de car-
ros do que de transporte público

d) Se 50% da população é usuária
de transporte público, então 60%
dos habitantes da cidade são con-
tra a instalação de radares

e) Se 70% da população é usuária
de transporte público, então 10%
dos habitantes da cidade são con-
tra a instalação de radares

Assumindo log2=0,3, a
s o l u ç ã o r e a l d a e q u a ç ã o

será:

a) - 1,7
b) - 1,5
c) - 0,9
d) 1,2
e) 1,8

Sendo S=sen1˚ + sen2˚ +
sen3˚ +... + sen 90˚ e C=cos1˚ +
cos2˚ + cos3˚ +...+ cos90˚, po-
demos afirmar que:

a) S - C = 0
b) S - C = 1
c) S - C = -1
d) S + C = 1
e) S + C = 0

Se a unidade imaginária i
é uma das soluções da equação

n a v a r i á v e l
x, então p será o número com-
plexo:

a)

b)

c)

d)

e)

Sendo e , a
área do triângulo ABC da figura
será igual a

a)
b)
c)
d)
e)

Na figura, r e s são retas
paralelas distando 4 cm uma da
outra, ABCD é um quadrado de
lado 4 cm e

A área do triângulo APQ, em cm2,
é igual a

a)
b)
c)
d)
e)

Em uma pesquisa de mer-
cado sobre o consumo das mar-
cas A, B e C de um produto,
constatou-se que: 60% dos en-
trevistados consomem apenas
uma marca entre as três, 2,5%
consomem as três marcas, cin-
co entrevistados consomem as
marcas A e B, nove entrevista-
dos consomem as marcas B e C e
três entrevistados declararam
consumir apenas as marcas A e
C. Se todos os entrevistados
consomem ao menos uma das
três marcas, o número total de
pessoas entrevistadas na pes-
quisa é:

a) 35
b) 38
c) 40
d) 42
e) 44

Uma urna contém mil bo-
las numeradas de 0 até 999. Ao

retirarmos aleatoriamente
uma bola dessa urna, a proba-
bilidade de ela conter um nú-
mero de três algarismos que se-
ja múltiplo de três e divisível
por 11 é igual a:

a) 2,5%
b) 2,7%
c) 2,9%
d) 3,1%
e) 3,3%

Uma pirâmide quadran-
gular regular reta possui aresta
da base igual à aresta lateral.
Sendo o plano que contém a
base da pirâmide e o plano
que contém uma de suas faces
laterais, o ângulo entre os pla-
nos e está entre:

a) 0˚ e 15˚
b) 15˚ e 30˚
c) 30˚ e 45˚
d) 45˚ e 60˚
e) 60˚ e 75˚

A média aritmética das
notas de um grupo de x alunos
em uma prova valendo dez
pontos foi 8,25, e a de um gru-
po de y alunos foi 7,2. O menor
número possível do total de
alunos x + y é:

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

O número de soluções do
sistema

é igual a:

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

Seja A=(aij) uma matriz
quadrada de ordem 2 tal que

N a s c o n d i -
ções dadas, para

que a matriz A admita inversa, é
necessário e suficiente que:

a) p 0 e q p
b) p 0 e q 0
c) p 0 e q=p
d) p q
e) p 0

x

y f(x) = x2 + 3x + 4
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“(...) Uma situação é sempre cô-
mica quando pertence ao mesmo
tempo a duas séries de aconteci-
mentos absolutamente indepen-
dentes e pode ser interpretada ao
mesmo tempo em dois sentidos di-
ferentes.

Logo pensamos no qüiproquó. E
o qüiproquó é mesmo uma situa-
ção que apresenta ao mesmo tem-
po dois sentidos diferentes: um
simplesmente possível, que os ato-
res lhe atribuem, e outro real, que o
público lhe dá. Percebemos o senti-
do real da situação porque alguém
teve o cuidado do nos mostrar to-
das as suas faces; mas cada ator só
conhece uma delas: donde o mal-
entendido, donde o julgamento
falso que têm daquilo que é feito
em torno deles, assim como daqui-
lo que eles mesmos fazem. Nós va-
mos desse julgamento falso ao ver-
dadeiro; oscilamos entre o sentido
possível e o sentido real; e é essa
oscilação de nosso espírito entre
duas interpretações opostas que
aparece em primeiro lugar na graça
que achamos no qüiproquó.“ (In:
Bergson, H. “O Riso”)

Com base na leitura do tex-
to acima, é possível afirmar:

a) A coexistência de duas inter-
pretações possíveis para um mes-
mo acontecimento sempre produz
o efeito de comicidade.

b) O que primeiro produz a graça
de um qüiproquó é a oscilação de
nosso espírito entre o sentido real e
o sentido possível da situação.

c) A platéia ri porque não sabe
qual é a interpretação mais ade-
quada à situação encenada.

d) A platéia ri porque desconhece
o sentido real da situação en-
cenada.

e) A platéia ri quando descobre o
sentido real da situação encenada.

“Percebemos o sentido real
da situação porque alguém teve o
cuidado do nos mostrar todas as
suas faces; mas cada ator só conhe-
ce uma delas: donde o mal-en-
tendido, donde o julgamento
falso que têm daquilo que é fei-
to em torno deles, assim como
daquilo que eles mesmos fa-
zem.“

Entre o trecho destacado e o
restante do fragmento estabe-
lece-se uma relação de:

a) Causa

b) Oposição
c) Finalidade
d) Conclusão
e) Inclusão

Leia o poema “Momento nun
Café”, de Manuel Bandeira, e
responda às questões 71, 72, 73
e 74.

Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente
Saudavam o morto distraídos
Estavam todos voltados para a vida
Absortos na vida
Confiantes na vida.

Um no entanto se descobriu num
[gesto largo e demorado

Olhando o esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agita-

[ção feroz e sem finalidade
Que a vida é traição
E saudava a matéria que passava
Liberta para sempre da alma extinta.

I) Manuel Bandeira trata do tema
que predomina em sua obra, ou se-
ja, a morte, que, desta vez, conduz
à discussão sobre o sentido da vida.

II) Segundo o poema, a vida é
traição porque o ser humano confia
nela, mas ela não tem sentido ou fi-
nalidade e um dia acaba.

III) Segundo o poema, o corpo
aprisiona a alma e esta se liberta na
morte.

IV) Segundo o poema, o corpo,
por ser matéria, tem um destino,
mas a alma se extingue.

V) Segundo o poema, na morte, o
corpo se liberta da alma que o apri-
sionava.

É correto afirmar:

a) Estão corretas apenas as afir-
mações I , II e V

b) Estão corretas apenas as afir-
mações I, III e IV

c) Estão corretas apenas as afir-
mações I, II, IV e V

d) Estão corretas apenas as afir-
mações II, III e IV

e) Estão corretas apenas as afir-
mações I , II e III

Os três versos finais da
primeira estrofe do poema ter-
minam com a palavra “vida”,
conferindo-lhe destaque. A es-
sa figura de linguagem chama-
mos:

a) Anáfora
b) Hipérbato
c) Elipse
d) Anástrofe
e) Epístrofe

Observando com atenção
os versos “Tiraram o chapéu
maquinalmente” e “Olhando o
esquife longamente”, pode-
mos dizer que entre eles se es-
tabelece uma relação de:

a) Oposição
b) Identidade
c) Explicação
d) Temporalidade
e) Conseqüência

Assinale a alternativa cu-
ja palavra destacada tenha o
mesmo significado do termo
destacado no verso “Olhando o
esquife longamente”:

a) Era a primeira vez que ia a um
enterro.

b) Contemplou longamente o de-
funto.

c) Ajudou a levar o féretro à cova.
d) Jamais o reconheceria; o ho-

mem está um cadáver.
e) Nunca teve medo da morte.

Texto para a questão 75:

“Com esta história eu vou me
sensibilizar, e bem sei que cada dia
é um dia roubado da morte. Eu não
sou um intelectual, escrevo com o
corpo. E o que escrevo é uma névoa
úmida. As palavras são sons trans-
fundidos de sombras que se entre-
cruzam desiguais, estalactites, ren-
da, música transfigurada de órgão.
Mal ouso clamar palavras a essa re-
de vibrante e rica, mórbida e obscu-
ra tendo como contratom o baixo
grosso da dor. Alegro com brio.
Tentarei tirar ouro do carvão. Sei
que estou adiando a história e que
brinco de bola sem a bola. O fato é
um ato? Juro que este livro é feito
sem palavras. É uma fotografia mu-
da. Este livro é um silêncio. Este li-
vro é uma pergunta.“ (In: Lispector,
C. “A Hora da Estrela”)

Com base na leitura do ro-
mance “A Hora da Estrela” e,
em particular, do trecho acima,
é correto afirmar:

a) O narrador adia a história
(”brinco de bola sem a bola“) por-
que, como não é um intelectual,
tem dificuldade de encontrar as pa-
lavras adequadas para contar os fa-
tos.

b) O narrador tem dificuldade de
contar a história porque se sente
identificado emocionalmente com
a personagem principal e, ao mes-
mo tempo, incapaz de conceder-
lhe um destino feliz.

c) O narrador tem dificuldade de
contar a história porque a persona-
gem principal não tem profundida-
de.

d) O narrador adia a história por-
que não decidiu ainda qual será o
seu desfecho.

e) O narrador sofre por causa de
sua falta de inspiração para escre-
ver.

“E o secretário da Agricultura
do Estado de São Paulo disse que
não existe fome, existe um pro-
blema de subalimentação! E aí
um prefeito gaúcho estava sendo
acusado de crime ambiental pela
retirada de areia das dunas, quan-
do disse: ‘Mas não são dunas, são
elevações arenosas’.“ (José Simão,
Folha, 30.set.2001)

Assinale a alternativa que con-
tenha a mesma figura de lin-
guagem presente no trecho
destacado do fragmento aci-
ma:

a) “Que ventre produziu tão feio
[parto?”

(Augusto dos Anjos)
b) “Hoje pó, ontem Deidade

soberana,
Ontem sol, hoje sombra...”

(Gregório de Matos)
c) “Alma minha gentil que te

[partiste
Tão cedo desta vida descontente
Repousa lá no céu eternamente
E viva eu cá na terra sempre

[triste”
(Camões)

d) “És linda como uma história da
[carochinha...”

(M. Bandeira)
e) “O ódio é d’alma infame

[companhia,
A paz deixou-a Deus à

[cristandade”
(Gregório de Matos)

Texto para as questões 77 e 78:

“Custou-lhe muito a aceitar a ca-
sa; farejara a intenção, e doía-lhe o
ofício; mas afinal cedeu. Creio que
chorava, a princípio: tinha nojo de
si mesma. Ao menos, é certo que
não levantou os olhos para mim
durante os primeiros dois meses;

falava-me com eles baixos, séria,
carrancuda, às vezes triste. Eu que-
ria angariá-la, e não me dava por
ofendido, tratava-a com carinho e
respeito; forcejava por obter-lhe a
benevolência, depois a confiança.
Quando obtive a confiança, imagi-
nei uma história patética dos meus
amores com Virgília, um caso ante-
rior ao casamento, a resistência do
pai, a dureza do marido, e não sei
que outros toques de novela. D.
Plácida não rejeitou uma só página
da novela; aceitou-as todas. Era
uma necessidade da consciência.
Ao cabo de seis meses quem nos
visse a todos três juntos diria que D.
Plácida era minha sogra.

Não fui ingrato; fiz-lhe um pecú-
lio de cinco contos —os cinco con-
tos achados em Botafogo— como
um pão para a velhice. D. Plácida
agradeceu-me com lágrimas nos
olhos, e nunca mais deixou de rezar
por mim, todas as noites, diante de
uma imagem da Virgem, que tinha
no quarto. Foi assim que lhe aca-
bou o nojo.“ (In: Machado de Assis,
J. M. “Memórias Póstumas de Brás
Cubas”)

Com base no trecho aci-
ma, é correto afirmar:

a) D. Plácida tinha nojo das rela-
ções ilícitas de Brás Cubas com Vir-
gília, mas depois percebeu que po-
deria auferir vantagens do fato de
ser cúmplice dos dois.

b) Brás Cubas contou histórias di-
vertidas a D. Plácida com o intuito
de ganhar a sua simpatia.

c) D. Plácida sentiu sua consciên-
cia aliviada quando Brás Cubas lhe
fez um pecúlio para a velhice.

d) O episódio reafirma a tese ma-
chadiana de que todas as pessoas
têm seu preço.

e) O episódio confirma a idéia
presente em várias obras de Ma-
chado de que a moral é relativa e de
que a consciência se adapta às cir-
cunstâncias.

“Quando obtive a confiança,
imaginei uma história patética
dos meus amores com Virgília, um
caso anterior ao casamento, a resis-
tência do pai, a dureza do marido, e
não sei que outros toques de nove-
la.”

A expressão destacada no frag-
mento acima significa:

a) Uma história cômica
b) Uma história divertida, cheia

de peripécias
c) Uma história comovente
d) Uma história absurda
e) Uma história ridícula
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Carolina Fernandes - 24.nov.2002/Folha Imagem

“Eu sofria já o começo da ve-
lhice esta vida era só o demora-
mento. Eu mesmo tinha achaques,
ânsias, cá de baixo, cansaços, per-
renguice de reumatismo. E ele? Por
quê?”

No trecho acima, extraído do
conto “A Terceira Margem do
Rio”, Guimarães Rosa cria a pa-
lavra “demoramento”, com a
qual define a vida. Assinale a
alternativa que contenha o
processo de formação das pala-
vras “demoramento” e “demo-
ra” respectivamente.

a) Parassíntese; composição por
aglutinação

b) Sufixação e prefixação; prefixa-
ção

c) Hibridismo; abreviação
d) Neologismo; palavra primitiva
e) Sufixação; derivação regressiva

Texto para as questões 80 e 81

Legado
(Carlos Drummond de Andrade)

Que lembrança darei ao país que
[me deu

tudo que lembro e sei, tudo quanto
[senti?

Na noite do sem-fim, breve o tem-
[po esqueceu

minha incerta medalha, e a meu
[nome se ri.

E mereço esperar mais do que os
[outros, eu?

Tu não me enganas, mundo, e não
[te engano a ti.

Esses monstros atuais, não os cati-
[va Orfeu,

a vagar, taciturno, entre o talvez e o
[se.

Não deixarei de mim nenhum can-
[to radioso,

uma voz matinal palpitando na
[bruma

e que arranque de alguém seu mais
[secreto espinho.

De tudo quanto foi meu passo ca-
[prichoso

na vida, restará, pois o resto se esfu-
[ma,

uma pedra que havia no meio do
[caminho.

[Orfeu é um personagem da mito-
logia grega, deus da música que,
com sua lira, encantava plantas, pe-
dras e animais. Teria descido aos in-
fernos, em busca de sua amada, Eu-
rídice, ninfa dos bosques, morta
por Aristeu, por ciúme e vingança.
Orfeu consegue recuperá-la, sob a
condição de não se voltar para trás,
mas não cumpre a promessa e a
perde. Vagando pelo mundo, conta
o que vira no inferno e acaba des-
pedaçado pelas mulheres trácias.]

O último verso do soneto
faz alusão a um conhecido ver-
so do próprio Drummond. A es-
sa espécie de diálogo entre tex-
tos, recurso bastante freqüente
nos autores modernos, dá-se o
nome de:

a) Metalinguagem
b) Hipertexto
c) Intertextualidade
d) Trocadilho
e) Ambigüidade

Com base na leitura aten-
ta do texto, analise as seguin-
tes afirmações:

I) Pode-se concluir que o legado
do poeta são os obstáculos que a
vida lhe ofereceu.

II) Pode-se concluir que o legado
do poeta é a obra que realizou du-
rante a vida com o intuito de aliviar
as pessoas de seu sofrimento.

III) Pode-se concluir que o legado
do poeta é uma obra que, tal qual
uma pedra no meio do caminho,

não alivia o sofrimento, mas des-
perta a consciência.

a) Está correta apenas a afirma-
ção I

b) Está correta apenas a afirma-
ção II

c) Está correta apenas a afirma-
ção III

d) Estão corretas apenas as afir-
mações I e II

e) Estão corretas apenas as afir-
mações I e III

Assinale a alternativa cor-
reta quanto ao emprego das
formas verbais:

a) O ministro negou que o au-
mento dos combustíveis, que vigo-
ra a partir de hoje, foi acertado com
o atual governo.

b) Ao surgirem os primeiros casos
de Aids em São Francisco e Nova
York, Gallo suspeitou que um retro-
vírus fosse o responsável pela in-
fecção.

c) Se o crescimento se manter no
ritmo atual, o percentual superará,
até o fim desta década, o maior já
registrado, em 1890.

d) Em entrevista publicada no úl-
timo domingo pelo jornal “O Glo-
bo”, o presidente da BR, Julio Bue-
no, disse que será ‘um desastre’ se a
empresa vir a ser usada como moe-
da de troca em composições políti-
cas.

e) Se o governo propor novas par-
cerias com o setor privado para an-
gariar recursos para o Judiciário,
sofrerá mais críticas ainda.

Texto para as questões 83 e 84

“Ó tu, que tens de humano o
[gesto e o peito

(Se de humano é matar uma
[donzela,

Fraca e sem força, só por ter
[sujeito

O coração a quem soube ven-
[cê-la),

A estas criancinhas tem respeito,
Pois o não tens à morte escura dela;
Mova-te a piedade sua e minha,
Pois te não move a culpa que não ti-

[nha.“
(In: Camões, L. - “Os Lusíadas” - can-
to 3º)

O pronome “sua”, que fi-
gura no penúltimo verso da es-
trofe acima, faz referência:

a) Ao rei de Portugal, a quem Inês
dirige a sua súplica.

b) Aos filhos de Inês com d. Pe-
dro.

c) Ao coração de Inês, cativo da
paixão.

d) A d. Pedro, amante de Inês de
Castro.

e) À morte de Inês de Castro.

Assinale a alternativa que
contenha o termo a que se refe-
re o pronome “o” (verso 6).

a) Tu
b) Coração
c) Humano
d) Respeito
e) Sujeito

Texto para a questão 85:

“Beco das minhas tristezas,
Não me envergonhei de ti!
Foste rua de mulheres?
Todas são filhas de Deus!
Dantes foram carmelitas...
E eras só de pobres quando,
Pobre, vim morar aqui.“

(M. Bandeira)

Após a leitura atenta da
estrofe acima, analise as se-
guintes afirmações:

I) A palavra “mulheres“ está em-
pregada no sentido de “prostitu-
tas”, configurando um eufemismo.

II) No texto, a palavra “pobres” é
um adjetivo e a palavra “pobre” é
um substantivo.

III) No texto, a palavra “pobres” é
um substantivo e a palavra “pobre”
é um adjetivo.

IV) A palavra “pobre” exerce fun-
ção sintática de predicativo do su-
jeito, pois indica uma característica
circunstancial do sujeito.

V) A expressão “Beco das minhas
tristezas” é seguida de vírgula por
ser um vocativo.

a) Estão corretas apenas as afir-
mações III e IV

b) Estão corretas apenas as afir-
mações II, IV e V

c) Estão corretas apenas as afir-
mações I, II, IV e V

d) Estão corretas apenas as afir-
mações I, III, IV e V

e) Estão corretas apenas as afir-
mações I e III

“A parte dogmática ficava
completa, embora não escrita; era
a verdadeira religião do futuro.”

(M. de Assis)

Sem alterar o sentido do tre-
cho, que outra conjunção ou lo-
cução conjuntiva você usaria
no lugar da que está sublinha-
da?

a) Posto que
b) Uma vez que
c) Desde que
d) Logo
e) Para que

Observe as sentenças:

I) Estava feliz, porque não parava
de sorrir nem por um instante.

II) Estava feliz porque tinha pas-
sado no exame vestibular.

É correto afirmar sobre as
sentenças acima:

a) Em ambas, ocorrem períodos
compostos por subordinação.

b) Em I, a conjunção “porque” ex-
prime idéia de causa e, em II, a con-
junção “porque” exprime idéia de
explicação.

c) Em I, a conjunção “porque” ex-
prime idéia de conclusão e, em II, a
conjunção “porque” exprime idéia
de explicação.

d) A conjunção “porque” expri-
me, em I, idéia de explicação e, em
II, idéia de causa.

e) Em ambas, a conjunção “por-
que” exprime a idéia de explicação.

Texto para a questão 88:

Operadora convence
“gato” a virar cliente

A Horizon, operadora de TV paga,
está fazendo um esforço para
transformar os usuários piratas em
clientes.

Presente em Manaus e no interior
do Rio e de São Paulo, a empresa
vem investindo no combate às
gambiarras. (Folha, 12.out.2003)

O trecho acima apresenta
termos próprios da linguagem
popular. Assinale a alternativa
que apresenta a mais adequa-
da substituição desses termos
por equivalentes da norma
culta.

a) Animal, ladrões, fios de ilumi-
nação precária

b) Gatuno, bandidos, ligações di-
retas

c) Usuário ilegal, ilegítimos, liga-
ções clandestinas

d) Galã, clandestinos, gatos
e) Bichano, espertalhões, pilan-
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Biologia

A partir da análise dos da-
dos podemos afirmar que:

a) Essa pessoa sofre de diabetes
insipidus devido à grande reabsor-
ção de glicose evidenciada

b) Essa pessoa sofre de diabetes
melitus devido à grande reabsor-
ção de água evidenciada

c) A quantidade de água reabsor-
vida indica níveis satisfatórios de
hormônio ADH

d) Essa pessoa deve estar com
problema nas glândulas supra-re-
nais, pois é alta a reabsorção de só-
dio

e) Os dados acusariam doping na
urina de um atleta devido ao gran-
de valor de creatinina nas suas ex-
cretas

O gráfico abaixo apresen-
ta as taxas de respiração e de
fotossíntese de uma planta.

Podemos afirmar que:

a) O ponto A representa uma in-
tensidade luminosa que afeta a ta-
xa de respiração

b) O ponto C representa a situa-
ção de uma planta vivendo em uma
área sombreada

c) O ponto B representa uma in-
tensidade luminosa em que as ta-
xas de glicose produzida e utilizada
se equivalem

d) As taxas de fotossínteses nos
pontos A, B e C podem ser associa-
das respectivamente a ambientes
de deserto, à mata atlântica e a

oceanos profundos
e) A seqüência de pontos A, B e C

indica a quantidade de luz acumu-
lada pela planta em um dia

Em 2003, na educação, mui-
to se falou sobre a inclusão esco-
lar das pessoas portadoras de
necessidades especiais e de sín-
dromes de origem genética. Os
portadores da síndrome de
Down, no entanto, têm nos mos-
trado ser possível alcançar quali-
dade de vida independentemen-
te de seu número de cromosso-
mos. A alternativa que melhor
representa essa quantidade de
cromossomos em uma menina
com síndrome de Down é:

a) 2n = 44 + XXY
b) 2n = 44 + XXX
c) 2n = 44 + X0
d) 2n = 45 + XY
e) 2n = 45 + XX

Pigmentos presentes no
sistema circulatório têm como
função auxiliar o transporte de
gases pelo corpo. Em relação
aos insetos podemos afirmar
que:

a) Os insetos não possuem pig-
mentos para transportar gases pelo
sangue, pois é o sistema ambula-
cral que exerce essa função

b) Os insetos não necessitam de
pigmentos para transporte de ga-
ses, pois as traquéias facilitam a di-
fusão do oxigênio pelo corpo

c) O pigmento presente no inseto
é a hemoglobina, assim como no
homem e na minhoca

d) Os insetos não precisam de
pigmentos para transporte de ga-
ses, pois os túbulos de Malpighi são
muito ramificados, facilitando a di-
fusão do oxigênio pelo corpo

e) Os insetos não precisam de
pigmentos para o transporte de ga-
ses, pois a sua respiração é predo-
minantemente cutânea

No primeiro semestre de
2003, o mundo foi surpreendi-
do por uma forma altamente
contagiosa de pneumonia.
Chamada de Sars, essa forma
de pneumonia foi também de-
nominada de atípica pelo fato
de ser causada por:

a) Bacilo
b) Protozoário flagelado
c) Vírus
d) Tipo de bactéria Diplococcus
e) Vibrião

A figura abaixo represen-
ta, simplificadamente, os ciclos
dos elementos C, H e O

a) I ocorre no cloroplasto
b) II ocorre no complexo de Golgi
c) O O2 produzido em II vem do

CO2

d) I ocorre na mitocôndria
e) II ocorre no ribossomo

Em 1953, a descoberta do
DNA foi publicada nas revistas
científicas. Passados 50 anos, o
homem já desvendou o geno-
ma humano e constatamos
que:

I. Certas células, ditas haplóides
(n), possuem apenas um cromosso-
mo de cada tipo característico da
espécie

II. O conjunto haplóide dos cro-
mossomos de uma espécie é deno-
minado genoma

III. O conjunto de dados sobre o
número, o tamanho e as caracterís-
ticas dos cromossomos de uma es-
pécie é o cariótipo

Está correto apenas o que se
afirma em:

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

No filme “Nemo”, a história
de um simpático peixe-palhaço
é contada. Na busca de seu fi-
lho, o peixe-palhaço abandona
a vida entre os tentáculos de
uma anêmona do mar para se
aventurar pelo oceano aberto.
A interação ecológica entre o
peixe e a anêmona correspon-
de a:

a) Competição
b) Herbivoria
c) Protocooperação
d) Parasitismo
e) Amensalismo

Numa população de cem
pessoas, 81 são afetadas por
uma doença genética condicio-
nada por um par de alelos de
herança autossômica recessi-
va. Então:

a) A freqüência do alelo dominante
é igual a 19%

b) A freqüência do alelo recessivo
é igual a 9%

c) A freqüência do alelo recessivo
é igual a 19%

d) A freqüência do alelo domi-
nante é igual a 90%

e) A freqüência do alelo recessivo
é igual a 90%

Um homem de grupo san-
guíneo O é casado com uma
mulher cujos pais possuíam
grupo sanguíneo AB. A chance
desse casal ter um filho de tipo
sanguíneo O vale:

a) 25%
b) 100%
c) 50%
d) 0%
e) 75%

Se você tivesse de produ-
zir combustível valendo-se dos
princípios da biotecnologia, se-
ria melhor escolher como subs-
trato e organismo, respectiva-
mente:

a) Gordura e protozoário
b) Vitamina e vírus
c) Sais minerais e bactéria
d) Açúcar e fungo
e) Proteínas e bactérias fixadoras

de N2

Atividades clandestinas
de garimpo em rios da Amazô-
nia, que resultam na formação
de “lagoas para bateia” —pe-
quenos represamentos de água
ao longo dos rios—, faz com
que, de forma indireta, se in-
fluencie o aumento, na popula-
ção local, da incidência de:

a) Doença de Chagas
b) Malária
c) Doença do Sono
d) Taeniase
e) Ascaridíase
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Substância Reabsorção
(%)

Excreção
(%)

Glicose 100 0

Água 99 1

Uréia 50 50

Creatinina 0 100

Sódio 99,5 0,5
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