01 - Neste caderno, você vai encontrar 12 questões de múltipla escolha, para cada uma das seguintes disciplinas: Língua
Portuguesa, Matemática, História e Geografia.
02 - Leia com atenção cada questão da prova. Na última folha do
caderno, você vai encontrar o rascunho da Folha de Respostas.
03 - Verifique se há falha de impressão no caderno de prova.
Havendo, solicite sua troca antes de iniciar a prova.
04 - Ao receber a Folha de Respostas (de cor vermelha), verifique
a) se estão corretos o seu nome, seu código (que é o número de
sua inscrição) e o curso de sua opção;
b) se ela corresponde ao tipo de prova que você está fazendo
(Tipo I ou Tipo II).
05 - Para preenchimento da Folha de Respostas, use somente caneta
esferográfica preta.

INFORMAÇÕES
Tel.: (32) 3379-2505, 3379-2328
Internet: www.ufsj.edu.br
E-mail: copeve@ufsj.edu.br

06 - Não deixe nenhuma questão sem resposta.
07 - A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. Não lhe será fornecida outra.
08 - O tempo de duração total da prova é de quatro horas.
09 - Ao terminar, você pode levar este caderno.

TIPO

INSTRUÇÕES
(Leia atentamente antes de iniciar as provas)
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LÍNGUA PORTUGUESA - TIPO I

PERDA E ANGÚSTIA
A demora no processo de doação desperdiça órgãos
e prolonga o sofrimento das famílias dos doadores.
Giuliana Bergamo
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Cerca de 60.000 brasileiros estão hoje na fila dos transplantes.
Muitos ainda conseguem levar uma vida relativamente normal, apesar da
rotina de sofrimento físico - doses altíssimas de medicamentos, a
dependência de equipamentos como máquinas de diálise e cilindros de
oxigênio e a necessidade de cuidados médicos constantes. Para outros,
a vida está por um fio. Neste ano serão atendidos pouco mais de 20% dos
que estão na lista de espera.
Ao contrário do que diz o senso comum, não é a falta de doadores o
maior complicador dos transplantes no Brasil. "A estrutura deficiente é
hoje o grande problema nessa área", diz o médico Wangles Soler,
coordenador da Organização de Procura de Órgãos da Santa Casa de
São Paulo. Os pacientes à espera de um transplante podem morrer,
principalmente, porque o sistema atual de captação e distribuição de
órgãos é falho. As dificuldades começam com a subnotificação de mortes
encefálicas às centrais de transplantes e, nos casos em que a notificação
ocorre, os empecilhos se sucedem numa cadeia que combina falta de
recursos e atrasos exasperantes. Esse estado de coisas impõe aos
parentes do morto o desgaste adicional de amargar horas ou mesmo dias
até que seja concluída a doação - há histórias de famílias que tiveram de
esperar cinco dias para realizar o enterro.
A retirada de órgãos só pode ser feita com o consentimento da família
em pessoas com diagnóstico de morte encefálica. Quando isso ocorre, as
funções vitais, como respiração e batimentos cardíacos, precisam ser
mantidas por aparelhos, para que não seja interrompida a irrigação
sangüínea dos tecidos que serão transplantados. Uma vez confirmada a
morte encefálica de um paciente, e tomada a providência de manter o
coração e os pulmões dele funcionando, o hospital em que ocorreu o
falecimento deve notificar a Central de Captação de Órgãos (CNCDO). A
partir daí, monta-se uma rede de trocas de informações que pode levar à
extração dos órgãos e à busca das pessoas que constam da lista única do
estado do potencial doador. No caso brasileiro, é justamente na falta de
notificação que tem início a série de falhas que culmina numa triste
realidade: o desperdício de órgãos. Das mais de 10.000 mortes ence-
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esse tipo de trabalho, como um coordenador de transplantes na UTI, o
que é lamentável", afirma o médico Valter Duro Garcia, coordenador de
transplantes da Santa Casa de Porto Alegre. A partir do diagnóstico de
morte encefálica, o máximo que se pode esperar para a retirada dos
órgãos são 72 horas. Quando passa disso, há um risco grande de o
paciente sofrer parada cardíaca, o que praticamente inviabiliza a doação
- nesse caso, só podem ser aproveitados as córneas, a pele e os ossos.
Da decretação da morte do doador à cirurgia que poderá dar vida
nova ao receptor, médicos e enfermeiros trabalham em ritmo de
contagem regressiva. Um coração, por exemplo, pode ser utilizado até
seis horas depois da morte do doador. O ideal seria que, nesse caso,
cada estado tivesse à disposição aviões ou helicópteros com essa
finalidade. Mas a realidade é bem diferente. Dos dezoito estados que
contam com um serviço de transplante de coração e pulmão, órgãos que
dependem de uma ação mais rápida, apenas Rio Grande do Sul, Paraná,
São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco dispõem de aeronaves
destinadas a esse fim. Os outros dependem da benemerência de
companhias aéreas privadas. Para que o sistema funcionasse próximo
da perfeição, também seria preciso diminuir a burocracia. Para livrar os
médicos de problemas legais, por exemplo, são necessários três exames
para comprovar a morte encefálica: duas provas clínicas, realizadas com,
no mínimo, seis horas de diferença e por dois médicos diferentes, e mais
um exame gráfico - que pode ser um droppler transcraniano, uma
cintilografia ou uma angiografia cerebral, entre outros. Na Espanha
exigem-se apenas dois exames simultâneos e na Inglaterra, um.
Resultado: com todos os entraves, formais ou não, da notificação até a
devolução do corpo do doador à família, o processo leva em média trinta
horas no Brasil. E essa é uma projeção bastante otimista, visto que não
há levantamento rigoroso sobre o assunto.
A reportagem de VEJA acompanhou cada passo do processo de
doação de órgãos da paulistana Roseli Prioste da Silva, de 46 anos. Ela
faleceu no último dia 17, vítima de trombose, e só pôde ser sepultada
quatro dias depois. A família doou seu fígado, seus rins e uma das
córneas, numa novela que durou exatas 52 horas e cinqüenta minutos.
(...) Outra história de desgaste foi protagonizada pela família de Fábio
Zago. Em janeiro deste ano, os parentes do rapaz, morto aos 18 anos,
vítima de um acidente de carro no Espírito Santo, lutaram para conseguir
doar seus órgãos. Lutar não é uma imagem. Dada a inabilidade do
Cursos de Administração, C. Econômicas, C. Contábeis - Tipo I

Rascunho da Folha de Respostas
Ao terminar a Prova de Conhecimentos Específicos, transfira
suas marcações para a Folha de Respostas (de cor vermelha)
obedecendo às instruções de preenchimento nela contidas.
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QUESTÃO 47

hospital em que ele fora internado, os próprios parentes acionaram as
Empresa Global

Apesar de ter sua sede empresarial em Portland, nos Estados Unidos, a Nike não
produz tênis nesse país. Os tênis da Nike trazem algumas dessas inscrições: Made
in China, Made in Korea, Made in Thailand, Made in Indonésia, Made in Brasil etc. A
Nike vende tênis no mundo todo, mas não tem uma só fábrica nem emprega
nenhum operário.Ela compra os calçados de indústrias instaladas principalmente
no leste asiático. Essa é uma característica essencial de uma empresa global.
(COELHO & TERRA. Geografia Geral: O espaço natural e sócio-econômico. São Paulo : Moderna,
2002)

A partir da leitura do texto acima, é INCORRETO afirmar que
A) uma nova divisão internacional do trabalho se estabeleceu, criando uma nova
divisão territorial da indústria na qual as grandes empresas multinacionais como
a Nike não privilegiam a compra de máquinas e equipamentos, mas de
mercados.
B) facilitada pelos progressos nos transportes e nas comunicações, a produção industrial se espalhou por vários continentes, tornando possível a separação entre
a concepção e a execução do produto.
C) a produção em alta escala, mesmo utilizando altos níveis de automação, é realizada nos países desenvolvidos, em grande parte dos quais ainda se usa o
sistema fordista de produção e o emprego de mão de obra abundante.
D) com a globalização, a indústria deixou cada vez mais de ter o espaço local e regional como base, ultrapassando as fronteiras nacionais, e, por isso,
componentes de um produto podem ter origem em países diferentes, pois as
corporações aproveitam as vantagens comparativas das economias nacionais.
QUESTÃO 48
Sobre a geopolítica mundial é CORRETO afirmar que
A) a retirada de colonos judeus da Faixa de Gaza faz parte do acordo de paz entre
judeus e palestinos, e esse acordo não prevê a repatriação dos palestinos
situados no sul do Líbano.
B) a adesão dos Estados Unidos ao protocolo de Kioto constitui mais uma
demonstração da política unilateral do governo Bush.
C) o apoio da China às pretensões do Brasil de compor o conselho de segurança da
ONU faz parte da estratégia de fortalecimento dos países emergentes.
D) a deposição de armas do IRA (Exército Republicano Irlandês) representa o fim
das pretensões políticas da Irlanda do Norte, de se tornar independente do
Reino Unido.
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75 autoridades públicas. Como não havia luz no aeroporto da cidade de

Colatina, eles mobilizaram a população para iluminar com seus carros a
pista de onde decolaria o avião da Força Aérea Brasileira levando os
órgãos. Pela sua idade e condição clínica, Fábio poderia ter a maioria de
seus órgãos doados. Mas, depois de todas as dificuldades, uma boa
80 parte deles foi descartada.
Quase quatro décadas se passaram desde a realização do primeiro
transplante (de coração), na África do Sul. Com o avanço das técnicas e o
aprimoramento de drogas contra a rejeição, hoje praticamente todos os
órgãos do corpo são passíveis de substituição. Essa é uma das maiores
85 conquistas da medicina. E o Brasil não faz feio. O país tem hoje o maior
sistema público de transplantes do mundo e o esquema de filas é justo e
organizado. As falhas, no entanto, precisam ser sanadas para que mais
vidas sejam salvas e os familiares dos doadores não se angustiem tanto.
(VEJA, 3 agosto de 2005, p.106-108.)

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao texto.
A) Aproximadamente 12.000 pessoas na lista de espera por transplantes serão
atendidas no ano de 2005.
B) As pessoas que serão atendidas pelos transplantes são aquelas cujas vidas estão por um fio.
C) A falta de doadores é um complicador dos transplantes no Brasil.
D) Falhas de comunicação constituem um empecilho para a realização dos
transplantes.
QUESTÃO 02
Ao contrário do que diz o senso comum, não é a falta de doadores o maior
complicador dos transplantes no Brasil. (linhas 8-9)
De acordo com a passagem acima,
A)
B)
C)
D)

a falta de doadores desdiz as crenças do senso comum.
o maior problema dos transplantes é a desinformação da população.
o senso comum apresenta idéias retrógradas quanto aos transplantes.
o senso comum se engana ao não relevar outros problemas quanto aos transplantes.
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Assinale a alternativa CORRETA quanto ao texto.
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QUESTÃO 46
Observe a tabela abaixo.

A) Existem situações de falecimento nas quais a notificação de mortes encefálicas
não acontece.
B) Por causa de um sistema de captação e distribuição de órgãos falho, os
pacientes à espera de transplantes estão condenados à morte.
C) Com esse sistema de transplantes lento, as famílias dos mortos têm que esperar
cinco dias para fazer o enterro.
D) A falta de recursos e os atrasos exasperantes são empecilhos a todos os casos de doação de órgãos no Brasil.
QUESTÃO 04
Marque a opção que apresenta a seqüência CORRETA que se percebe ao longo do
segundo parágrafo:
A)
B)
C)
D)

Normatização - Denúncia - Esclarecimento
Explicação - Comparação - Esclarecimento
Esclarecimento - Denúncia - Constatação
Constatação - Comparação - Explicação

QUESTÃO 05
Da decretação da morte do doador à cirurgia que poderá dar vida nova ao receptor,
médicos e enfermeiros trabalham em ritmo de contagem regressiva. (linhas 43-45)
Assinale o aspecto que NÃO se enquadra na situação apresentada acima.
A)
B)
C)
D)

Pressão
Limite
Possibilidade
Especulação

A diminuição do déficit comercial a partir de 1999, e o crescimento do superávit a
partir de 2001 tiveram como causa principal

QUESTÃO 06
O ideal seria que, nesse caso, cada estado tivesse à disposição aviões ou
helicópteros com essa finalidade. Mas a realidade é bem diferente. (linhas 46-48)
O uso do conectivo "mas" está relacionado a um argumento que
A)
B)
C)
D)

6

Fonte: SENE,E. & MOREIRA, J.C. Geografia Geral e do Brasil. Ed. Scipione. São Paulo, p. 396.
2005

desmente a idéia anterior.
nega aspectos da idéia anterior.
mostra falhas na estrtuturação da idéia anterior.
esclarece a idéia anterior.
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A) os fatores climáticos favoráveis e o fim dos subsídios agrícolas na Europa, que
favoreceram as exportações e ampliaram a produção de grãos.
B) a maxidesvalorização do real que teve início em 1999, fazendo com que o menor
valor do real em relação ao dólar dificultasse as importações e estimulasse as
exportações.
C) o crescimento econômico da China, que passou a importar mais produtos siderúrgicos e bens de consumo não duráveis do Brasil.
D) o fortalecimento do Mercosul, que diminuiu a dependência da economia brasileira em relação a outros mercados externos, como, por exemplo, os EUA.
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QUESTÃO 45
Observe o gráfico abaixo.
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QUESTÃO 07
Nas opções abaixo, a segunda frase condensa a primeira. Marque a opção em que
isso NÃO ocore.
A) 1. As dificuldades começam com a subnotificação de mortes encefálicas às
centrais de transplantes e, nos casos em que a notificação ocorre, os
empecilhos se sucedem numa cadeia que combina falta de recursos e atrasos
exasperantes. (linhas 14-17)
2. A estrutura deficiente é hoje o grande problema nessa área... (linhas 9-10)
B) 1. ... há histórias de famílias que tiveram que esperar cinco dias para realizar o
enterro. (linhas 19-20)
2. Perda e angústia (Título)
C) 1. Com o avanço das técnicas e o aprimoramento de drogas contra a rejeição,
hoje praticamente todos os órgãos do corpo são passíveis de substituição.
(linhas 82-84)
2. O país tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo... (linhas
85-86)

A partir da análise desse gráfico, é CORRETO afirmar que
A) a precoce transição demográfica é responsável pelos elevados índices de crescimento populacional registrados nos países subdesenvolvidos.
B) o pequeno crescimento populacional nos países desenvolvidos é resultado do
rígido controle do Estado sobre as taxas de natalidade.
C) na China, a queda das taxas de natalidade tem como única causa o grande desenvolvimento econômico e social registrado por este país nos últimos anos.
D) predomina uma tendência à estabilização da população mundial, com um equilíbrio entre o número de óbitos e nascimentos.
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D) 1. Para livrar os médicos de problemas legais, por exemplo, são necessários três
exames para comprovar a morte encefálica: duas provas clínicas (...), e mais
um exame gráfico (...). (linhas 54-58)
2. Para que o sistema funcionasse próximo da perfeição, também seria preciso
diminuir a burocracia. (linhas 53-54)
QUESTÃO 08
As opções abaixo estão corretas quanto ao texto, EXCETO a da alternativa
A) O desperdício de órgãos a serem transplantados não ocorre em países como a
Espanha e a Inglaterra.
B) O final do texto deixa transparecer o contraste entre o aparato brasileiro para
transplantes e os problemas do processo como um todo.
C) A comparação do sistema de transplantes brasileiro com os de outros países
não despreza o aparato tecnológico do Brasil.
D) O Brasil tem acompanhado o progresso tecnológico do sistema de transplantes
de órgãos.
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QUESTÃO 09
Marque a opção em que a troca da ordem das palavras gerou mudança no sentido
original.
A ) ... nesse caso, só podem ser aproveitados as córneas, a pele e os ossos.(linha
42)
... nesse caso, podem ser aproveitados só as córneas, a pele e os ossos.
B) O ideal seria que, nesse caso, cada estado tivesse à disposição aviões ou
helicópteros com essa finalidade. (linhas 46-47)
O ideal seria que cada estado com essa finalidade tivesse, nesse caso, aviões
ou helicópteros.
C) A retirada de órgãos só pode ser feita com o consentimento da família em
pessoas com diagnóstico de morte encefálica. (linhas 21-22)
Em pessoas com diagnóstico de morte encefálica, só pode a retirada de órgãos
ser feita com o consentimento da família.
D) Para que o sistema funcionasse próximo da perfeição, também seria preciso
diminuir a burocracia. (linhas 53-54)
Também seria preciso, para que o sistema funcionasse próximo da perfeição,
diminuir a burocracia.
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que a retirada dos elementos em destaque deu um outro
sentido à frase.
A) Esse estado de coisas impõe aos parentes do morto o desgaste adicional de
amargar horas ou mesmo dias até que seja concluída a doação... (linhas 17-19)
Esse estado de coisas impõe aos parentes do morto o desgaste adicional de
amargar horas ou dias até que seja concluída a doação...
B) Muitos hospitais não dispõem de pessoal especializado para esse tipo de
trabalho... (linhas 35-36)
Muitos hospitais não dispõem de pessoal especializado para esse trabalho...
C) A família doou seu fígado, seus rins e uma das córneas, numa novela que
durou exatas 52 horas e cinqüenta minutos. (linhas 68-69)
A família doou seu fígado, seus rins e uma das córneas, numa novela que
durou 52 horas e cinqüenta minutos.
D) Um coração, por exemplo, pode ser utilizado até seis horas depois da morte do
doador. (linhas 45-46)
Um coração, por exemplo, pode ser utilizado seis horas depois da morte do
doador.
8

Cursos de Administração, C. Econômicas, C. Contábeis - Tipo I

UFSJ - PROCESSO SELETIVO/2006

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 43
"A mediação interessada, tantas vezes interesseira, da mídia, conduz, não raro, à
doutorização da linguagem, necessária para ampliar o seu crédito, e a falsidade do
discurso, destinado a ensombrear o entendimento. O discurso do meio ambiente é
carregado dessas tintas, exagerando certos aspectos em detrimento de outros,
mas, sobretudo, mutilando o conjunto. (...) Se antes a natureza podia criar o medo,
hoje é o medo que cria uma natureza mediática e falsa, uma parte da natureza
sendo apresentada como se fosse o todo". (SANTOS, Milton. In: Geografia e meio ambiente.
Ed. Contexto, p. 09, 2004).

Com base no alerta contido nesse texto, pode-se afirmar que constituem exemplos
da falsidade do discurso contido na mídia os abaixo apresentados, EXCETO o da
alternativa
A)

As grandes enchentes, que muitas vezes causam enormes transtornos,
provocando, em alguns casos, a perda de vidas humanas, têm entre suas
causas a ocupação desordenada do espaço pelo homem, sobretudo nas
grandes cidades.
B) A destruição da floresta amazônica, considerada o pulmão do mundo por ser responsável pela produção do oxigênio que respiramos, coloca em risco a
existência da vida no planeta.
C) A grande elevação das temperaturas médias anuais do planeta nos últimos cem
anos, que tem provocado o derretimento das geleiras na Antártida e a elevação
do nível dos oceanos.
D) As ondas gigantes chamadas "Tsunames", que resultam de maremotos como
resposta da natureza à degradação ambiental provocada pela ação humana nas
últimas décadas.
QUESTÃO 44
Considerando-se as características da estrutura fundiária brasileira, é INCORRETO
afirmar que

A) predomina a concentração de terras, com poucos latifúndios ocupando a maior
parte da área total, num modelo que tem suas origens em nosso passado
colonial, quando as grandes propriedades produziam para o mercado externo.
B) o cerne desse processo de capitalização do campo é a modernização
conservadora que tem como pilar modernizar a grande propriedade, com a
conseqüente manutenção de uma estrutura fundiária concentradora de terra e
de renda.
C) o êxodo rural e conseqüentemente a marginalidade urbana que compromete a
qualidade de vida de todos os segmentos urbanos, sobretudo nas grandes
cidades, foram provocados, em parte, pela injusta estrutura fundiária brasileira,
ao longo dos anos.
D) a penetração capitalista no campo, a partir da década de 60, se caracteriza pela
transição da grande propriedade improdutiva para a grande empresa capitalista
29
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QUESTÃO 42
Observe os mapas abaixo.
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QUESTÃO 11
As palavras ou expressões em destaque exercem a mesma função sintática,
EXCETO a da alternativa
A) ... há histórias de famílias que tiveram de esperar cinco dias para realizar o
enterro. (linhas 19-20)
B) A partir daí, monta-se uma rede de trocas de informações que pode levar à
extração dos órgãos... (linhas 28-30)
C) Ao contrário do que diz o senso comum, não é a falta de doadores o maior
complicador dos transplantes no Brasil. (linhas 8-9)
D) ... o hospital em que ocorreu o falecimento deve notificar a Central de Captação
de Órgãos (CNCDO). (linhas 27-28)
QUESTÃO 12
Marque a alternativa em que a referência do termo em destaque está
CORRETAMENTE indicada nos parênteses.
A) Esse estado de coisas impõe aos parentes do morto... (linhas 17-18)
(Sistema atual de captação e distribuição de órgãos falho, falta de recursos e
atrasos)
B ) Quando isso ocorre... (linha 22)
(Consentimento da família)

Sobre a formação vegetal representada nesses mapas, é INCORRETO afirmar que
A) predominam aí pequenas árvores de troncos torcidos e recurvados e de folhas
grossas, esparsas em meio a uma vegetação rala e rasteira, misturando-se, às
vezes, com campos limpos ou matas de árvores de pequeno porte.
B) devido ao reduzido número de espécies vegetais, a região não possui
ecossistemas variados, o que contribui para a pequena biodiversidade, e o
relevo de planalto favorece o escoamento rápido da água, o que impede a
formação de aqüíferos.
C) ao longo de um rio ou córrego, encontram-se freqüentemente as matas ciliares,
ou matas de galeria, que são densas florestas estreitas, de árvores maiores, que
margeiam os cursos de água.
D) a ocupação irracional do espaço, sobretudo pelo cultivo da soja, tem provocado
problemas como o desmatamento excessivo que está levando o solo dessa área
ao esgotamento e à erosão, com riscos de desertificação.

28
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C) ... nesse caso, só podem ser aproveitados as córneas, a pele e os ossos.
(linha 42)
(Risco de parada cardíaca)
D) Os outros dependem da benemerência de companhias aéreas privadas.
(linhas 52-53)
(Órgãos para transplantes)
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-

4 - 2

A)
B)
C)
D)

-

3 - 4+ 2

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 41
Observe esta figura.

QUESTÃO 13
Se a =
igual a

UFSJ - PROCESSO SELETIVO/2006

-

5

3 , então é CORRETO afirmar que o valor de a - a é

126 2
- 30
- 126 2
30

-

QUESTÃO 14
Um raio de luz sai do segundo quadrante do plano cartesiano XY, passa pelo ponto
(0, 3) e é refletido como em um espelho no ponto (5, 0). Nessas condições, é
CORRETO afirmar que um dos pontos pertencentes à trajetória da luz refletida é
A)
B)
C)
D)

A partir da análise do perfil do vale fluvial representado acima, é INCORRETO
afirmar que

(93, 54)
(90, 51)
(96, 56)
(99, 57)

A)

QUESTÃO 15
Se no plano cartesiano XY fizermos uma rotação do ponto (0, 5 - 3 3) em torno do
ponto (- 3, 5) mediante um certo ângulo , obteremos o ponto

-

-

- + 2 5)
(1, -- 3 +
- 4 2)
(1, 5 (5 -- 4 2, -- 5)

A) (- 3 - 2 5, 9)
B)
C)
D)

o ponto 1 localiza-se nas margens esquerda e direita do rio, que são
consideradas parte do leito do rio.
B) o ponto 2 encontra-se na área onde se formam as vertentes que contribuirão
para a sedimentação da planície fluvial.
C) o ponto 4, chamado de talvegue, localiza-se no curso inferior do rio, próximo da
foz.
D) o ponto 3 localiza-se nas altitudes mais elevadas no vale e recebem o nome de
interflúvio.

QUESTÃO 16

-

Um polinômio que tem o número 2 -

C)
D)
10

3 como uma de suas raízes é

-- 6x ++ 12x -- 11
+ 12x -- 5
2x -- 6x +
+ 12x - 5
x -- 6x +
+ 12x - 11
2x -- 6x +
3

2

A) x
B)

3

3

3

2

2

3

2
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QUESTÃO 40
Observe a figura abaixo.
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QUESTÃO 17
João está brincando de soltar pipa num terreno plano e mantém a sua corda
1 é . Atrás dele, a 120
esticada fazendo, com a horizontal, um ângulo cuja tangente
5
me-tros, encontra-se Pedro, olhando a pipa do João. Quando a pipa está a 20m de
altura, Pedro a observa sob um ângulo
, com relação à horizontal.
Desconsiderando-se o tamanho dos meninos, é CORRETO afirmar que a altura, em
metros, à qual a pipa estará voando no momento em que é observada por Pedro,
sob um ân-gulo 2 com a horizontal, é igual a
A)
B)
C)
D)

40
200
53
264

QUESTÃO 18
Com um saco de cimento de 50 kg, prepara-se concreto para fazer 2 metros
quadrados de uma laje de 10 centímetros de espessura. Deseja-se construir, com o
mesmo tipo de concreto, uma viga em forma de bloco retangular com 5 metros de
comprimento, 20 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Para fazer esse
serviço, a quantidade de cimento necessária expressa em sacos é igual a
A)
B)
C)
D)
Sobre a formação vegetal representada acima, é CORRETO afirmar que
A) o estrato rasteiro é desenvolvido devido à grande quantidade de luz solar que
atinge o interior da floresta.
B) ela exerce papel importante na manutenção do equilíbrio térmico da Terra.
C) suas árvores possuem raízes pivotantes profundas em função de seu elevado
porte.
D) a sazonalidade é um fator determinante para a definição dos diferentes extratos
da vegetação.

QUESTÃO 19
Analise as seguintes afirmações:
I) Um triângulo possui no máximo dois ângulos agudos.
II) Um triângulo possui exatamente dois ângulos agudos.
III) Um triângulo possui no máximo dois ângulos obtusos.
IV) Um triângulo possui no máximo um ângulo obtuso.
Com base nessa análise,assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

26
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dois e meio.
um e meio.
dois.
três

Apenas as afirmações I e II são falsas.
Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.
Apenas a afirmação IV é verdadeira.
Apenas a afirmação I é falsa.
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QUESTÃO 20
Sejam a, b e c as medidas dos lados de um triângulo. Considere as seguintes
afirmações:
I)

2

2

2

2

2

2
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QUESTÃO 39
Analise a ilustração a seguir, que representa parte da estrutura da Terra.

, então o ângulo oposto ao lado que mede a é um ângulo reto.
a > b + c , então o ângulo oposto ao lado que mede a é agudo.
2
2
2
a < b + c , então o ângulo oposto ao lado que mede a é obtuso.

Se a = b + c

II) Se
III) Se

Tendo em vista essas afirmações, é CORRETO concluir que
A)
B)
C)
D)

I, II e III são verdadeiras.
somente I é verdadeira.
somente I e II são verdadeiras.
somente I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 21
Sabe-se que o peso dos corpos depende da sua altitude (altura em relação ao nível
do mar), que o peso de um astronauta, no nível do mar, é de 60 kg e que a uma
altitude de x quilômetros é dado por
2
.
6400
W = c 6400 + x

(

),

A partir da análise da representação acima, é CORRETO afirmar que, no ponto
indicado pela seta em negrito, ocorre

onde c é uma constante.
Para que o peso desse astronauta seja inferior a 15 kg, a sua altitude, em
quilômetros, deverá ser necessariamente
A)
B)
C)
D)

maior do que 6400.
menor do que 12800.
menor do que 6400.
maior do que 12800.

A) a expansão do assoalho marinho provocada pelo afastamento das placas tectônicas.
B) a divergência de placas tectônicas e a formação de uma fossa oceânica.
C)
a formação da dorsal mesoatlântica a partir da convergência das placas
tectônicas.
D) formação de uma linha de dobramentos modernos originados a partir da subducção da placa sul-americana.

QUESTÃO 22
Três impressoras imprimem 2800 folhas papel A4 em 2 horas. Para imprimir 5600
folhas do mesmo papel, com o mesmo tipo de impressão e utilizando 5 impressoras
do mesmo tipo, serão necessárias
A)
B)
C)
D)

12

2 horas e 15 minutos.
2 horas e 24 minutos.
2 horas e 25 minutos.
2 horas e 35 minutos.
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Em relação à utilização de escalas para a representação cartográfica, é CORRETO
afirmar que
A) a escala utilizada interfere diretamente no tamanho do espaço geográfico.
B) as representações cartográficas sempre variam de acordo com o tamanho da
área representada.
C) quanto maior a escala mais detalhada é a representação do espaço geográfico.
D) a riqueza de detalhes que pode ser observada em um mapa é inversamente proporcional à sua escala.
QUESTÃO 38
Observe o mapa abaixo.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
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QUESTÃO 23
Uma loja de calçados oferece duas opções para pagamento: uma à vista, com 10%
de desconto sobre o preço marcado, e outra, em duas prestações iguais, sem
desconto, sendo a primeira no ato da compra e a segunda, ao completar trinta dias. A
partir dessas informações, é CORRETO afirmar que a taxa mensal dos juros
embutidos nas vendas a prazo é igual a
A)
B)
C)
D)

20%
10%
5%
25%

QUESTÃO 24
Seja o sistema de equações nas variáveis x, y e z abaixo representado:

{

x + 4z = 0

3x - ky + z = 0
x + y + kz = 0

A

A partir desse sistema, onde k
seguintes afirmações:

representa uma constante real, considere as

I) Não existe valor de k para o qual o sistema tenha infinitas soluções.
II) Existem infinitos valores de k para os quais o sistema tem solução única.
III) Existem somente dois valores de k para os quais o sistema tem infinitas
soluções.
Considerando-se essas afirmações, é CORRETO concluir que apenas
O ponto "A", representado na figura acima, localiza-se a 90º de latitude sul.
Considerando-se que uma pessoa, partindo do ponto "A", deseja chegar a um
ponto "B" localizado a 90º de latitude norte, essa pessoa deverá seguir na direção
A)
B)
C)
D)

24

A) II é falsa.
B) I é verdadeira.
C) II e III são verdadeiras.
D) III é falsa.

sul.
oeste.
leste.
norte.
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GEOGRAFIA - TIPO I
HISTÓRIA - TIPO I
QUESTÃO 25
"Que obra de arte é o homem: tão nobre no raciocínio; tão vário na capacidade; em
forma e movimento, tão preciso e admirável, na ação é como um anjo; no
entendimento é como um deus; a beleza do mundo, o exemplo dos animais." Trecho

QUESTÃO 37
Observe os mapas abaixo.

de Hamlet, do dramaturgo inglês William Shakespeare (1554-1616).

O Renascimento Cultural moderno caracterizou-se pelo
A)
B)
C)
D)

Heliocentrismo.
Teocentrismo.
Homocentrismo.
Antropocentrismo.

QUESTÃO 26
"O Brasil, construído sobre o lombo do escravo e o cadáver do índio, foi o último país
do mundo a abolir a escravidão. Isso significou, entre outras coisas, que durante
quatro séculos as elites brasileiras, provincianas, incultas, brutas e
tecnologicamente subordinadas ao capitalismo internacional, governaram o país na
base do chicote, trataram o espaço público como se fosse extensão do espaço
privado e a gestão da coisa pública como um bazar onde se trocam favores." José

1:300.000

Arbex Jr., jornalista. Revista Caros Amigos, de 8 de setembro de 2005 .

Quanto à formação histórica do Brasil, é CORRETO afirmar que
A) o povoamento do Brasil prescindiu da escravidão indígena e optou pelos negros
africanos pela sua docilidade e vigor físico, os governos gerais controlavam toda
a vida social e política por meio das câmaras municipais, compostas apenas por
comerciantes reinóis.
B) a colonização da América portuguesa foi idêntica à do restante da América do
Sul, com a exploração servil das comunidades indígenas, a ocupação do
território com base na exploração de metais preciosos e a exclusão dos "criollos"
da administração colonial.
C) a colonização da América portuguesa assentou-se na escravidão, na
exportação de produtos tropicais, na convivência entre o poder privado local e o
Absolutismo monárquico e a concessão de sesmarias e mercês (títulos ou
recompensas) para a "nobreza da terra".
D) o povoamento do Brasil baseou-se na pequena propriedade de camponeses
portugueses e no mercado interno - sendo a escravidão apenas complementar -, delegando aos nascidos na colônia o poder político, nos moldes do "selfgovernment" (autogoverno) inglês.

1: 500.000

1:750.000

1: 1.000.000
14
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QUESTÃO 27
"Ao definir a liberdade, o primeiro dos bens do homem, o mais sagrado dos direitos
que ele recebe da natureza, dissestes com razão que os limites dela eram os direitos
de outrem; por que não aplicastes esse princípio à propriedade, que é uma
instituição social? ... Multiplicastes os artigos para assegurar a maior liberdade ao
exercício da propriedade, e não dissestes uma única palavra para determinar o
caráter legítimo desse exercício;..." Maximilien Robespierre. Discursos e Relatórios na

QUESTÃO 36
Observe a charge abaixo.

Convenção. Rio de Janeiro : EDUERJ/ Contraponto, 1999.

Robespierre, o "incorruptível", criticava na Convenção Nacional, em 1793, a
Declaração dos Direitos do Homem de 1789. Sobre a Revolução Francesa iniciada
em 1789, é CORRETO afirmar que

Charge de Ziraldo.

Exibida em Norma Pereira Rego. Pasquim. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996.
Durante a ditadura militar instalada pelo golpe de 1964 ocorreu um enfrentamento
entre o aparato militar do Estado e grupos guerrilheiros de esquerda. Sobre esse
confronto, é CORRETO afirmar que
A) as ações terroristas da guerrilha urbana e rural iniciaram-se ainda em 1963,
envolvendo o PCB e a maioria das organizações de esquerda e justificando o
golpe civil-militar de 1964.
B) a repressão institucionalizada do Estado envolveu a tortura sistemática e a
eliminação de presos políticos, e atingiu grupos que não optaram pela guerra de
guerrilhas, como o PCB.
C) as ações armadas da guerrilha tiveram a participação militar de russos e
cubanos, e os órgãos repressivos do Estado sofreram fortes críticas dos EUA por
violações dos direitos humanos.
D) a repressão institucionalizada do Estado restringiu-se às formas previstas nas
leis e no respeito aos direitos humanos, contando com o apoio de entidades
civis, como a ABI e a OAB.

22
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A) foi um movimento realizado pela burguesia industrial, rural e comercial francesas, por meio da autoridade do general Napoleão Bonaparte elevado a
imperador no lugar de Luís XVI - contra o tradicionalismo monárquico dos
jacobinos, montanheses e "sans-culottes".
B) após a inicial oposição entre o terceiro estado e a nobreza - pois a representação
no parlamento era exclusiva desta última -, converteu-se numa solução
conciliatória e incruenta, a "Revolução Gloriosa", entre uma nobreza
aburguesada e uma burguesia aristocratizada.
C) foi um movimento realizado pelos jacobinos - apoiados nas "jacqueries" (revoltas camponesas) e nos "sans-culottes" urbanos - contra a união de
burgueses e aristocratas em torno de Luís XVI, propondo o fim da propriedade e
a criação de comunidades anarquistas.
D) para além da unidade do terceiro estado contra os privilégios feudais e
aristocráticos, ela opôs interesses da burguesia e de setores mais radicais,
quanto ao papel da propriedade e a amplitude da participação política, como na
disputa entre os sufrágios universal e censitário.
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QUESTÃO 28
"A planejada sublevação baiana ocorreu num momento crítico, pois serviu para
confirmar um temor que crescia desde 1791. Em 1789, os magnatas mineiros
diziam-se capazes de controlar e manipular a vontade do povo em seu próprio
interesse." Kenneth Maxwell, historiador estadunidense. Folha de São Paulo - caderno Mais!,
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QUESTÃO 34
"Em 22 de fevereiro de 1954, a burguesia industrial consuma o seu rompimento com
a política populista e se alia à burguesia comercial e ao imperialismo para combater
o governo Vargas." Armando Boito Jr. O Golpe de 1954: a burguesia contra o populismo. São Paulo:
Brasiliense, 1984, 2a ed.

26/7/1998.

Acerca das conjurações Mineira (1789) e Baiana (1798), é CORRETO afirmar que
A) a Mineira originou-se de uma capitania que diferia do restante da Colônia ou
seja, uma sociedade tão-somente urbana, mineradora e não escravista - e,
assim, adaptou-se com facilidade aos princípios liberais do trabalho livre e do
voto universal; a Baiana surgiu numa capitania agrícola, sem comércio e cidades
populadas, e, assim, limitou-se a suplicar ao Rei a diminuição dos impostos e a
autonomia das câmaras municipais.
B) a Mineira foi influenciada pela independência das Treze Colônias inglesas e,
assim, pela perspectiva de uma democracia de proprietários que podia conviver
com a escravidão e que temia o radicalismo dos pobres; a Baiana foi
influenciada pela Revolução Francesa - em especial a fase da Convenção e do
poder jacobino valorizando a ação de populares e considerando o fim de todos
os privilégios, inclusive os raciais e de voto.
C) a Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa sobretudo a fase jacobina e, assim, teve lideranças eminentemente populares, dentre as quais destacouse o líder do movimento, Joaquim José da Silva Xavier o "Tiradentes" e via
como incompatíveis Liberalismo e escravidão; a Baiana foi influenciada pela
Revolução do Haiti e, assim, teve apenas líderes africanos e islamizados e
pregou a eliminação dos brancos e crioulos.
D) a Mineira originou-se das revoltas nativistas do início do século XVIII, como a
Guerra dos Emboabas e a de Felipe dos Santos, e deu-se no auge da produção
aurífera e diamantífera da capitania, restringindo-se, pois, à defesa do
contrabando e ao combate ao fisco; a Baiana originou-se das revoltas escravas
de meados do século XVIII em especial a dos "Malês" - e, assim, associava o
ideário liberal ao comunitarismo quilombola.
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Foram fatos que desencadearam a articulação golpista e levaram Getúlio Vagas ao
suicídio:
A) a intervenção estatal em favor da industrialização do País e a concessão de um
aumento de 100% do salário mínimo.
B) a expropriação das empresas privadas, a nacionalização da indústria e a conversão dos operários em funcionários públicos.
C) a abertura do mercado brasileiro para importação de bens de consumo e o congelamento do salário mínimo urbano.
D) a expulsão dos capitais estrangeiros do País, a opção pela vocação agrícola brasileira e a recolonização agrária campesina.
QUESTÃO 35
A Guerra Fria caracterizou-se pela
A)
B)
C)
D)

integração pacífica entre o bloco capitalista e o "terceiro mundo".
união entre os blocos capitalista e socialista contra o nazi-fascismo.
disputa entre os blocos capitalista e socialista pela hegemonia mundial.
oposição entre o primeiro e o terceiro "mundos", capitalista ou socialista.
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QUESTÃO 33
Observe a ilustração a seguir.
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QUESTÃO 29
"Um grupo se havia formado entre nós, preconizando a abstenção dos operários em
matéria política. Nós nos empenhamos em declarar quanto esses princípios são
perigosos e funestos para nossa causa. O operário deve um dia conquistar a
supremacia política para instituir a nova organização do trabalho; deve derrubar a
velha política, que sustenta as velhas instituições, sob pena de jamais ver, como os
antigos cristãos que o negligenciaram e desdenharam, seu reino implantado neste
mundo. Mas nós não pretendemos que, para alcançar esse objetivo, os meios sejam
idênticos. Sabemos a parte que é preciso reconhecer às instituições, aos costumes
e às tradições das diferentes regiões; e não negamos que existam países [...] em
que os trabalhadores podem alcançar seus objetivos por meios pacíficos. Se isso é
verdade, também devemos reconhecer que, na maioria dos países do continente, é
a força que deve ser a alavanca de nossas revoluções; é à força que será preciso
recorrer durante algum tempo, para estabelecer o reino do trabalho". Discurso de Karl
Marx em Amsterdã, no ano de 1872, após Congresso da I Internacional Socialista. Citado em Jacques
Texier. Revolução e Democracia em Marx e Engels. Rio de janeiro: UFRJ, 2005.

Acerca das ideologias revolucionárias européias de meados do século XIX é
CORRETO afirmar que

Sobreviventes do campo de concentração nazista de Dachau.
Exibida no sítio The History Place (http://www.historyplace.com).

Um dos elementos constitutivos da Segunda Guerra Mundial foi
A) a "solução final", plano do nazismo alemão para o extermínio dos judeus e de
outras minorias.
B) o "plano barba vermelha", pelo qual os comunistas da URSS pretendiam ocupar
o ocidente europeu.
C) a "linha Maginot", delimitação proposta por Inglaterra e França para isolar os
judeus alemães.
D) o "destino manifesto", plano do capitalismo estadunidense para a ocupação da
Europa ocidental.
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A) os bolcheviques anarquistas libertários , negavam-se a formar partidos, propunham a ação direta violenta para a destruição do Estado e projetavam uma
rede de comunidades agrárias comunais independentes; os sociais-democratas
defendiam uma ação exclusivamente parlamentar e legal; os anarquistas
propunham a libertação individual e interior do homem, pois todo coletivismo era
autoritário.
B) os sociais-democratas social-evolucionistas previam a evolução natural do
capitalismo em socialismo, sem a necessidade de partidos ou da luta política
revolucionária; os socialistas utópicos defendiam o pleno controle do Estado
sobre a economia e, assim, uma rígida legislação social de proteção ao
trabalhador; os anarquistas pregavam a ditadura do proletariado e a
coletivização forçada da economia.
C) os socialistas-liberais pregavam o "Estado mínimo", com o fim do direito de herança e das leis trabalhistas e, assim, a equalização social por meio do mercado
perfeito; os sociais-democratas leninistas defendiam um pequeno partido
centralizado, de militantes profissionais, para tomar o poder e instalar o
comunismo; os anarquistas propunham a criação de grandes partidos de massa.
D) os sociais-democratas socialistas científicos propunham a luta política em
várias frentes e a tomada do poder pelo proletariado; socialistas utópicos
pregavam o exemplo do coletivismo como instrumento de convencimento social;
os anarquistas eram contrários à luta política formal, eleições e parlamentos, e a
qualquer Estado, dividindo-se entre os que defendiam a ação violenta e os
coletivistas.
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UFSJ - PROCESSO SELETIVO/2006

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 30
"... libertar a Pátria dos ferros do despotismo, e dos horrores da anarquia. É no meio
dos extremos que existe a virtude; marchemos pelo caminho que ela nos dirige, e
conseguiremos o complemento de todos os nossos desejos, a satisfação de todos
os nossos votos." Manifestação da Sociedade Defensora de São João del-Rei, órgão dos
moderados, publicada no periódico O Universal de Ouro Preto, em 1832.

O período regencial (1831-1840) iniciado após a abdicação de D. Pedro I
caracterizou-se pelo disputa entre os liberais moderados e exaltados e ainda os
chamados de restauradores. Sobre os liberais do período é CORRETO afirmar que
A) os moderados entendiam que deviam ser ativos politicamente apenas os aristocratas, defendiam o retorno de D. Pedro I ao Brasil como soberano de uma
monarquia semi-absolutista e o retorno da concessão de sesmarias; os
exaltados defendiam a Monarquia Constitucional, a preeminência do
Parlamento - onde tinham a maioria
e a intocabilidade da Constituição de
1824.
B) os moderados propunham a transição legal da Monarquia para República presidencialista, seguindo o modelo dos EUA, com a instalação de uma Assembléia
Constituinte eleita por sufrágio universal; os exaltados açulavam revoltas
escravas e promoviam fugas dos cativos das fazendas, pregando o fim da
propriedade “dos homens e da Terra" e a formação de quilombos.
C) os moderados entendiam que deviam ser ativos politicamente apenas os que
tivessem alguma propriedade e instrução, e propunham reformas políticas
limitadas, como o fortalecimento do parlamento; os exaltados chamavam à ação
os livres pobres e, alguns, mudanças políticas e sociais mais profundas, como o
sufrágio universal, uma reforma agrária e mesmo a República.
D) os moderados propunham a democracia baseada no voto universal masculino e
na monarquia parlamentarista de modelo inglês, com uma reforma
constitucional que estabelecesse esses princípios; os exaltados propunham a
extinção imediata da escravidão vista como incompatível com os princípios
liberais e humanísticos a partir da organização política dos próprios escravos.

UFSJ - PROCESSO SELETIVO/2006

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
A Belle Époque, como a visão de mundo da burguesia européia da virada dos
séculos XIX e XX, caracterizou-se
A) pela desconfiança em relação ao progresso material e ao Liberalismo, porque o
crescimento da produção e as inovações científicas perdiam-se no caos do livre
mercado, causando a concentração de renda e a exclusão dos pobres na
Europa e na periferia.
B) pelo desencanto com o progresso, devido à percepção do impacto ecológico da
expansão do capitalismo monopolista e das novas invenções - como as
ferrovias, a indústria química e os navios a vapor - e ao horror pela destruição
das culturas não européias.
C) pela confiança no progresso, devido à convicção de que o Estado disciplinaria o
crescimento econômico e a inovação científica - controlando os prejuízos
ecológicos e o consumismo de maquinismos inúteis - e promoveria a interação
com as culturas não européias.
D) pela crença no progresso resultante da prosperidade econômica e inovações
científicas - com a eletricidade, a locomotiva, o telégrafo, o cinema etc. -, e na
superioridade racial e cultural branca e européia sobre os povos da periferia do
capitalismo.
QUESTÃO 32
"Campos Salles foi o criador de um modelo que assegurou a governabilidade à
República Velha, até 1930, à custa do desenvolvimento nacional. A 'Política dos
Governadores' era um pacto liberal-oligárquico. Numa ponta, dava plena
liberalização aos capitais e criava regulamentos e concessões que favoreciam os
financistas [...]. Poucas vezes os financistas ganharam tanto; nunca os coronéis
foram tão poderosos. [...] Campos Salles pôs Joaquim Murtinho na Fazenda, por
concordar com sua ortodoxia. [...] na visão rasa da inserção do Brasil na economia
internacional [...], no pacto de governadores, no profundo desprezo pelo povo..."
LUÍS NASSIF, economista. FHC e Campos Sales. Folha de São Paulo, 22 de maio de 2005.

O governo Campos Sales (1898-1902) foi responsável pela
A)

desestabilização do sistema agroexportador e oligárquico, com o
intervencionismo estatal na economia, beneficiando a indústria, e a criação de
uma legislação e do voto secreto.
B) estabilidade econômica, financeira e política do sistema oligárquico, reforçando
o modelo agroexportador e excluindo social e politicamente a maioria da
população brasileira.
C) estabilização da economia e a democratização do sistema parlamentar, criando
as bases para uma economia industrial e diversificada, e a criação de partidos
nacionais e ideológicos.
D) desestabilização econômica, social e política do País, pelo não pagamento da
dívida externa, o descuido para com a cafeicultura e a tolerância com
movimentos subversivos.
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