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LÍNGUA PORTUGUESA
AS PALAVRAS CERTAS PARA UM MUNDO MELHOR
José Luiz Fiorin (Prof. da Universidade de São Paulo)
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No conto Negrinha, de Monteiro Lobato, lemos a seguinte passagem: "A
excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças". No capítulo III,
de Clara dos Anjos, de Lima Barreto, aparece: "Marramaque, poeta raté, tinha
uma grande virtude, como tal: não denegrir os companheiros que subiram nem
os que ganharam celebridade". Em Machado de Assis, no conto Aurora sem
dia, lê-se: "Ah! meu amigo, (...) não imagina quantos invejosos andam a
denegrir meu nome".
Diante desses textos não faltaria quem apontasse o dedo acusador para os
três autores, tachando-os de racistas. Afinal, denegrir significa "diminuir a
pureza, o valor de; conspurcar, manchar" e é construído com a mesma raiz da
palavra negro; judiar quer dizer "tratar mal física ou moralmente, atormentar,
maltratar" e é formado com o termo judeu. Mas será que podemos fazer essa
acusação? Machado e Lima Barreto eram descendentes de negros; Lobato
posicionou-se contra o nazi-facismo e pode-se dizer que, à maneira de seu
tempo, era anti-racista.
A adoção da linguagem politicamente correta revela a força de grupos
sociais que eram discriminados, ridicularizados, desconsiderados. Mulheres,
negros, homossexuais são alguns exemplos. Pretende-se, com essa linguagem, combater o preconceito, evitando-se um vocabulário que é fortemente
negativo em relação a essas “minorias”. A idéia é alterar a linguagem, e assim
mudar atitudes discriminatórias. O falar politicamente correto leva-nos a pensar
em uma série de aspectos a respeito do funcionamento da linguagem. Primeiro,
como já ensinava Aristóteles na Retórica, aquele que fala ou escreve cria uma
imagem de si mesmo. (...)
De um lado, é verdade que a linguagem modela sentimentos e emoções.
Se alguém sempre ouviu certos termos ou expressões, como negro, bicha ou
coisa de mulher, ditos com desdém ou com raiva, certamente vai reproduzir
uma atitude machista ou racista. Portanto, usar uma linguagem não marcada
por fortes conotações pejorativas é um meio de diminuir comportamentos
discriminatórios. Por outro lado, o cuidado excessivo na busca de eufemismos
para designar certos grupos sociais revela a existência de preconceitos
arraigados na própria sociedade. Se assim não fosse, poder-se-ia empregar,
sem nenhum problema, por exemplo, o vocábulo negro, sem precisar recorrer à
expressão afro-descendente. Isso significa que não basta mudar a linguagem
para que a discriminação deixe de existir.
Além disso, os defensores da linguagem politicamente correta acreditam
que existam termos neutros ou objetivos, o que absolutamente não é verdade.
Todas as palavras, ensina o estudioso da linguagem Mikhail Bakhtin (18951975), são assinaladas por uma apreciação social. Considera-se, por exemplo,
que os termos bicha, veado, fresco são mais preconceituosos do que a designa3
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ção gay. De fato, os três primeiros estão marcados por pesada conotação
negativa. No entanto, o termo gay hoje também assume valor pejorativo, tanto
que, à semelhança do aumentativo bichona e do diminutivo bichinha, criaramse gayzaço e gayzinho.
Há, porém, duas posições dos defensores do discurso politicamente correto
que contrariam a natureza do funcionamento da linguagem e que, portanto, são
irrelevantes para a causa que defendem. A primeira é a crença de que a palavra
isolada carrega sentido e apreciação social. Na verdade, um termo funciona
num discurso e não isoladamente. Por isso, nem todos os usos do vocábulo
negro com valor negativo denotam racismo. Por exemplo, dizer que há racismo
na expressão nuvens negras no horizonte do país é um equívoco, porque o
sentido conotativo de "situação preocupante", que aparece no discurso político
ou econômico, está relacionado à meteorologia, nada tendo a ver com raças ou
etnias.
Considerar que a palavra exerce sua função independentemente do
contexto é afirmar então que a expressão passar em branco todos aqueles
anos, no sentido de "passar sem ter realizado coisa alguma aqueles anos" é
racista. E não é o caso. A conotação é criada sobre o significado do branco no
papel. Da mesma forma que sorrir amarelo e amarelar significando, respectivamente, "sorrir de maneira contrafeita, forçada" e "perder a coragem numa
situação difícil ou embaraçosa" não mantêm nenhuma relação com preconceitos em relação aos orientais, mas estão ligadas aos sintomas físicos do medo,
do embaraço.
A outra posição que contraria o funcionamento da linguagem é o etimologismo. Etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. Para certas
pessoas, o sentido original é que seria o sentido "verdadeiro" de um vocábulo.
O próprio termo etimologia é constituído de duas palavras gregas, que querem
justamente dizer "estudo do sentido verdadeiro". Ele surgiu num período em
que se acreditava que a história era decadência, o que, na linguagem, significava que a evolução das línguas era uma degradação.
Defensores da linguagem politicamente correta eventualmente buscam
etimologias que foram esquecidas na marcha da história e que revelariam
significados "verdadeiros" de que nem sempre nos daríamos conta. De um lado,
temos etimologias completamente falsas: por exemplo, há quem condene o
emprego do termo inglês history, porque nele haveria o pronome masculino
his — o que mostraria como a história reflete o ponto de vista dos homens. Tal
afirmação falseia completamente a origem dessa palavra, pois a raiz indoeuropéia que deu origem a historyé - weid, que indica a visão, que serve ao
conhecimento. Dela derivam, por diferentes transformações fonéticas: idéia,
ídolo, história, idílio, evidente, invejar, ver, prever, visitar, etc. Por outro lado,
certas etimologias foram sendo esquecidas na evolução da língua. Não se
percebe mais que judiar é formado a partir de judeu nem que denegrir é constituído com a raiz de negro.
Por isso, não se pode dizer que Lobato, Machado e Lima Barreto, ao usar
esses termos nos trechos que mostramos no início deste texto, tenham sido
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racistas. Não se motiva, por um ato arbitrário de vontade, o que a língua desmotivou. Eles apenas sabiam que os sentidos mudam e não se volta atrás para
restaurar o que a história da língua apagou.
(Texto extraído e adaptado da revista Discutindo a Língua Portuguesa, ano I, nº 2)

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, a linguagem politicamente correta “revela a força de grupos
sociais ... ” (linhas 16-17) pois
A) tornou-se necessário combater os preconceitos sociais presentes nos textos
publicados.
B) a idéia era alterar comportamentos e atitudes incorretas das pessoas no meio
social.
C) era necessária uma atitude consciente sobre o uso e o funcionamento da linguagem.
D) a adoção desse tipo de linguagem não resulta da observação do funcionamento
da linguagem.
QUESTÃO 02
Na passagem “Pretende-se, com essa linguagem, combater o preconceito, evitando-se um vocabulário que é fortemente negativo em relação a essas ‘minorias’”
(linhas 18-20), o autor
A) explica o funcionameto da linguagem humana como modo de agir na sociedade.
B) compromete-se com essa linguagem, justificando o seu uso e a sua aplicação.
C) não se compromete com esse tipo de linguagem, mas explica o seu funcionamento.
D) reconhece a importância desse tipo de linguagem e explica seu uso no meio social.
QUESTÃO 03
Ao citar a Retórica de Aristóteles (linha 23), o autor argumenta em favor
A) do combate ao preconceito expresso no uso de expressões lingüísticas por ser
responsável pelas atitudes preconceituosas dos falantes.
B) da linguagem politicamente correta por reconhecer que a linguagem apresenta
uma imagem do sujeito que a utiliza.
C) da noção de que as palavras dão forma aos sentimentos e emoções por apresentarem posições racistas e preconceituosas.
D) do funcionamento da linguagem politicamente correta no combate ao preconceito lingüísitico por ser um tipo de linguagem neutra.
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QUESTÃO 04
De acordo com o texto, o uso de uma linguagem politicamente correta
A) reflete a crença na relação causal entre práticas discriminatórias e determinados
usos de linguagem.
B) ataca com uma linguagem neutra o preconceito e o vocabulário negativo na descrição das minorias.
C) considera o uso da linguagem carregado de sentimentos e emoções modelados
por práticas discriminatórias.
D) reproduz a idéia do autor de que só o uso de linguagem não marcada pode diminuir atitudes preconceituosas.
QUESTÃO 05
No trecho “Há, porém, duas posições dos defensores do discurso politicamente
correto...” (linha 45), a adversativa
A) contrasta as bases dos argumentos do autor acerca do funcionamento da linguagem humana nos meios sociais.
B) contesta os argumentos utilizados anteriormente pelos defensores da linguagem politicamente correta.
C) afirma a posição de que as palavras adquirem sentido apenas no contexto lingüístico em que ocorrem.
D) assegura a importância do funcionamento da linguagem para a compreensão
dos preconceitos lingüísticos.
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LITERATURA BRASILEIRA
QUESTÃO 06
Leia o poema que se segue.
O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
(BANDEIRA, Meus poemas preferidos, p.90)

Sobre esse poema, é CORRETO afirmar que ele
A) é tipicamente modernista, pois o uso de versos curtos, da linguagem coloquial,
falada no meio urbano, aliado ao tema social para o qual o Modernismo se volta
preferencialmente, reforça o caráter revolucionário desse poema, que foi
tomado como emblema do movimento modernista.
B) expressa uma opção do poeta pela estética realista, pois além de narrar um fato
real, tem um caráter de denúncia das injustiças sociais, da hipocrisia dos
burgueses, do preconceito racial que marginaliza aqueles menos favorecidos
economicamente.
C) expressa um sentimento de revolta e indignação diante da cena que o eu-lírico
presenciara. O poema tem um caráter crítico diante da injustiça social, e o
vocativo “meu Deus” reforça a perplexidade diante do aniquilamento da
condição humana perante a fome.
D) possui fortes ligações com a estética parnasiana, pois, apesar de não seguir a
forma rígida do soneto, tem como tema um fato cotidiano e um forte apelo visual
e sonoro, próprios da poesia parnasiana.
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QUESTÃO 07
Considerando-se a novela “O burrinho pedrês” do livro Sagarana, de Guimarães
Rosa, é CORRETO afirmar que ela narra
A) uma história principal, a do burrinho pedrês, entremeada por várias outras histórias cujos narradores são os vaqueiros Tote, João Manico e Raymundão, da
Fazenda da Tampa, no vale do Rio das Velhas. Faz parte da narrativa o uso de
cantigas populares, neologismos, aforismos, vocabulário erudito e popular.
B) num relato cronológico, a epopéia de um burrinho desprezado por todos os vaqueiros da Fazenda da Tampa, o qual acaba se tornando o herói da história,
quan-do consegue salvar a todos de afogamento na enchente que os
surpreendera durante a viagem de retorno à fazenda.
C) de modo tortuoso, a fábula de um animal que tem atitudes humanas. O tempo da
narrativa não é cronológico, pois há idas e vindas de várias histórias que aconteceram em épocas variadas que se imbricam na narrativa principal. O narrador
onisciente conduz o leitor a um final inesperado em que predomina a humanização do burrinho pedrês.
D) num período de uma só noite, a história do burrinho Sete-de-Ouros e dos doze
vaqueiros da Fazenda do Major Saulo, que passam também a ser narradores
quando, além de terem suas histórias reproduzidas pelo narrador principal, o
Major Saulo, entoam cantigas típicas do sertanejo e têm sua fala típica do sertão
e personalidades bem caracterizadas.
QUESTÃO 08
Em relação ao conto “Sarapalha”, do livro Sagarana, de Guimarães Rosa, é
INCORRETO afirmar que
A) tem como personagens apenas o fazendeiro Ribeiro, seu primo Argemiro, a negra velha e o cachorro Jiló, que moram perto do vau da Sarapalha, numa
fazenda antiga, do tempo dos escravos.
B) é uma narrativa de primeira pessoa em que Primo Ribeiro, que ficara sozinho em
sua fazenda após a expulsão de Primo Argemiro, narra sua história para a negra
velha Ceição, sem interferências dessa interlocutora.
C) tem como espaço narrativo a Tapera do arraial, povoado à beira do rio Pará, que
a malária devastou. Uma parcela da população morreu, e a outra foi embora.
A maior parte da história se passa na fazenda de Primo Ribeiro que, juntamente
com Primo Argemiro, sofre com a doença.
D) narra a história de Primo Ribeiro, abandonado pela esposa, que fugira com um
vaqueiro. E no final da história, Primo Argemiro é expulso da fazenda, pois
confessa seu amor por Luísa, esposa de Primo Ribeiro.

8
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QUESTÃO 09
Em relação às nove narrativas do livro Paraísos Artificiais, de Paulo Henriques
Britto, é CORRETO afirmar que
A) há narradores de primeira e terceira pessoas, variando de acordo com a história
narrada. Nas narrativas de primeira pessoa, predomina o tom subjetivo e
confessional, como, por exemplo, no conto “O primo”, em que Ivan narra sua
experiência na cidade do Rio de Janeiro.
B) sete possuem um narrador de primeira pessoa enquanto em “O primo” há um
narrador de terceira pessoa. E em “Os paraísos artificiais” não há propriamente
uma narrativa, e sim o registro de impressões subjetivas dirigidas a um interlocutor que se encontra presente no texto por meio do pronome de tratamento
“você”.
C) todas possuem um narrador de primeira pessoa, porém apenas “Os sonetos
negros” é a transcrição do diário da poetisa Matilde Fortes.
D) oito possuem um narrador de primeira pessoa, com exceção de “O 921”, que
narra, em terceira pessoa, a morte misteriosa do passageiro do ônibus de
número 921, da qual o narrador foi testemunha e cúmplice.
QUESTÃO 10
Quanto à obra Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é CORRETO afirmar
que
A) todos os personagens do auto representam o povo do Nordeste, mas o auto
possui caráter universal, pois os pecados e vícios que os personagens praticam
e denunciam não são exclusivos de um povo, mas estendem-se a toda a
humanidade, dando-lhe assim um caráter universal e moralizante.
B) as rubricas na peça representam a voz de um narrador de terceira pessoa. Além
disso, as alegorias e a linguagem popular presentes na peça dão realismo ao
auto, que intenta ser um retrato fiel do povo do Nordeste do país.
C) os personagens Chicó e João Grilo denunciam as injustiças sociais vividas pelo
povo simples da região nordeste do Brasil. Entretanto, o final surpreendente do
auto, com a ressurreição de Chicó e o pagamento da promessa por João Grilo
pressupõem a esperança desse povo em relação ao poder governamental.
D) a intenção crítica do autor, ao colocar como personagens principais do auto dois
homens completamente deslocados da sociedade em que vivem, é denunciar a
exclusão social daqueles que não se adaptam às leis da religião e da aristocracia
nordestina do século XVII.
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As questões a seguir, de 11 a 15, referem-se à Língua Estrangeira.
Se sua opção for por Espanhol, continue nesta página.
Se sua opção for por Inglês, vá para a página 12.

ESPANHOL
Lea atentamente la noticia y a continuación seleccione la alternativa adecuada
para cada una de las cuestiones que siguen.

La música alta empuja a consumir más alcohol y más rápido
Varios estudios experimentales han demostrado que la música ambiental y su
estructura (volumen de sonido, el tempo o la tonalidad) pueden afectar al
5 tráfico de personas en un centro comercial, el volumen de ventas o incitar, por
ejemplo, a la compra de un vino francés al sonar música de ese país.
Investigadores de la Universidad Bretagne-Sud (Francia) sostienen ahora que
la música muy fuerte hace beber más en menos tiempo, según el trabajo que
publican en la revista Alcoholism: Clinical & Experimental Research.
10
Los investigadores visitaron, con el consentimiento de los propietarios, dos
bares de la Bretaña francesa, seleccionaron, sin su conocimiento, a 40 jóvenes
de entre 18 y 25 años que se sentaban en parejas y que pedían cerveza.
Previamente, manipularon al azar el volumen de la música. Con el nivel
15 habitual (72 decibelios), los clientes pedían 2,6 cervezas de cuarto de litro y
tardaban 14,41 minutos en consumir cada una; al máximo volumen permitido
(88 decibelios), bebían 3,4 consumiciones e ingerían cada una en 11,45
minutos. Curiosamente, en ambas situaciones necesitaron siete sorbos para
acabar la bebida.
20
"La música ruidosa pudo haber excitado al consumo o tener un efecto negativo
sobre la interacción social en el bar, de modo que bebieran más porque
hablaron menos", dice Nicolas Guéguen, uno de los firmantes del estudio.
25 "Es un artículo que tiene más interés por su curiosidad que por su relevancia
sanitaria porque la muestra es pequeña y no tomada al azar", dice Fernando
Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, Artalejo destaca el hecho de
que todavía haya científicos que salgan a la calle a investigar, "algo que se ha
30 ido perdiendo, sobre todo en ámbitos como el biomédico".
El científico español destaca la candidez de los autores, que al final del estudio
y con el objeto de ayudar a reducir las muertes por alcoholismo o por
accidentes de tráfico piden a los bares que pongan la música ambiental a un
35 nivel moderado y a los clientes que tengan en cuenta que los locales con
música muy fuerte pueden influir en su consumo de alcohol.
JOAN CARLES AMBROJO - Barcelona - 29/07/2008 (ELPAÍS.com)
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CUESTIÓN 11
Según el texto, se puede decir que el estudio que se presenta
A)
B)
C)
D)

concluye que la música ruidosa provoca el consumo de alcohol.
examinó, con su consentimiento, a cuarenta jóvenes de un bar.
no tiene valor científico porque ha sido hecho en la calle.
sugiere bajar el volumen de la música para disminuir muertes.

CUESTIÓN 12
En el fragmento “Sin embargo, Artalejo destaca el hecho de que todavía haya
científicos que salgan a la calle a investigar, 'algo que se ha ido perdiendo, sobre
todo en ámbitos como el biomédico'” (líneas 28 a 30) la partícula destacada
demuestra
A)
B)
C)
D)

la valoración de los pesquisidores por el catedrático.
el rechazo a los pesquisidores por el catedrático.
la sorpresa del catedrático en cuanto a la pesquisa.
el desprecio del catedrático a los pesquisidores.

CUESTIÓN 13
En el segundo párrafo se relata la manera como ha sido realizada la pesquisa. Para
eso se describe la situación de los investigados y la acción de los pesquisidores.
Marca la opción en la que solamente aparecen verbos em pretérito imperfecto.
A)
B)
C)
D)

Pedían - Tardaban.
Se sentaban - Acabar.
Consumir - Visitaron.
Bebían - Manipularon.

CUESTIÓN 14
La expresión “tomada al azar” (línea 26) puede ser remplazada por:
A)
B)
C)
D)

Escogida sin suerte.
Adoptada por suerte.
Llevada por acaso.
Elegida por acaso.

CUESTIÓN 15
Los autores de la pesquisa creen que
A)
B)
C)
D)

la música alta está relacionada con accidentes de tráfico.
los clientes de los bares deben pedir que se baje el volumen.
la música puede ayudar a reducir las muertes por alcoholismo.
los clientes deben evitar los lugares con música alta.
11
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INGLÊS
All the questions in this section are based on the following text. Read the text
carefully and then choose the best alternatives that answer or complete the
questions or statements below it.

Summer Box Office
Hero of the Steppes

KING KHAN: ‘Mongol’ follows the yong Genghis
’s the late 12th century, at a trading
bazaar in the Gobi Desert. A ruler
from the local Tangut dynasty is
buying slaves, and he's drawn to a
captive named Temudgin. A seer warns
against the sale — this man will bring
ruin upon the empire. He chuckles and
imprisons Temudgin in a filthy cell and
hangs a sign: THE MONGOL WHO
WANTED TO DESTROY THE TANGUT
KINGDOM. People mock and stare.
But the joke’s on the Tanguts. For
Temudgin is the birthname of one
Genghis Khan, whose beginnings are
traced (via a light embellishment of
scholarly accounts) in the Sergei

Bodrov's epic “Mongol”. The film —
which opened June 6 in the States and
the U.K. — follows Temudgin from his
childhood as the son of a powerful khan
to exile after his father's murder and his
rise as a formidable warrior. Along the
way, there's love in the form of a beauty
named Borte, and fighting — lots of it, of
the throat-slitting, arrow-piercing
variety. Even though the director's an
art-house favourite, the film's closer in
spirit to Hollywood epics like
“Braveheart”; history-making battles,
stunning landscapes, and a hero whose
determination destines him to
greatness.
Katie Baker, Newsweek/ June 30, 2008.
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QUESTION 11
When the text refers to the 12th century in the present tense, it is really
A)
B)
C)
D)

making a printing mistake.
saying we are back in that century.
wishing we lived as in the 12th century.
reproducing a historical past.

QUESTION 12
According to the text, a Tangut ruler performed the deeds below, EXCEPT
A)
B)
C)
D)

he obeyed the seer and did not buy the slave as advised.
he bought a slave disregarding the seer's advice.
he kept his slave Temudgin prisoner in a filthy cell.
he made a slave prisoner without realising he was dangerous.

QUESTION 13
According to the text, Genghis Khan was all of the following things, EXCEPT
A)
B)
C)
D)

a film director of some fame.
an exile during his youth.
a formidable warrior.
the son of a powerful khan.

QUESTION 14
According to the text, the man Temudgin
A)
B)
C)
D)

became a great film director of Hollywood epics.
never left the ruler's cell where he was imprisoned.
was the great hero of the “Braveheart” story.
was later to become a great warrior and conqueror.

QUESTION 15
The whole text presents
A)
B)
C)
D)

the review on a film directed by Sergei Bodrov.
a review on a novel written about Sergei Bodrov.
comments on a present day governor of Tangut.
the summary of an article inside the periodical.

13
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FILOSOFIA
QUESTÃO 16
Segundo o pensamento de Hobbes, é CORRETO afirmar que
A) aqueles que estão submetidos a um monarca podem, sem licença deste, renunciar à monarquia.
B) é da instituição do estado que derivam todos os direitos e faculdades.
C) constitui justiça alguém fazer coisas devido à qual possa ser castigado por sua
própria autoridade.
D) aquele que detém o poder soberano pode ser morto e pode ser punido por
seus súditos.
QUESTÃO 17
Leia.
“É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem
socialmente umas com as outras,(...), sem outra direção senão seus juízos e
apetites particulares, nem linguagem através da qual possam indicar umas às
outras o que consideram adequado para o benefício comum.”
.

(HOBBES, Tomas. Do Estado. In: Leviatã. Segunda parte. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 104,
Coleção Pensadores.)

Analise as afirmativas apresentadas abaixo que justificariam a idéia de que a
humanidade difere das abelhas e formigas.
I.
II.
III.
IV.
V.

Os homens estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e
pela dignidade. Devido a isso, surgem entre eles a inveja e o ódio.
Entre abelhas e formigas não há diferença entre o bem comum e o bem individual. Por natureza, elas tendem para o bem individual e acabam por promover
o bem comum.
O homem só encontra felicidade na comparação com os outros homens e só
pode tirar prazer do que é eminente.
Abelhas e formigas, quanto mais satisfeitas se sentem, mais são, por natureza,
impelidas a ofender os seus semelhantes.
O acordo vigente entre os homens é natural, enquanto o acordo vigente entre as
abelhas e formigas é artificial.

De acordo com o pensamento de Hobbes, são CORRETAS apenas as afirmativas
A)
B)
C)
D)
14
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QUESTÃO 18
Segundo Nagel, o conceito de
A) subjetividade sempre exige uma moldura subjetiva, nos limites da qual o indivíduo é situado e sua perspectiva especial ou seu conjunto de reações são
prescritivas.
B) subjetividade sempre exige uma moldura objetiva, nos limites da qual o indivíduo
é situado e sua perspectiva especial ou seu conjunto de reações são descritos.
C) objetividade sempre exige uma moldura objetiva, nos limites da qual o indivíduo
é situado e sua perspectiva especial ou seu conjunto de reações são descritos.
D) subjetividade e objetividade exigem uma moldura subjetiva e objetiva, nos limites
da qual o indivíduo é situado e sua perspectiva especial ou seu conjunto de
reações são descritos.
QUESTÃO 19
“O conteúdo da razão pode ser bastante rico, incluindo métodos fortes de justificação empírica ou de crenças, assim como várias espécies de razão prática e
justificação moral, ou pode ser austero, limitado a princípios lógicos e pouco mais.”
.

(NAGEL, Thomas. A última palavra. São Paulo: UNESP, 1998, p.26.)

De acordo com o trecho acima e com base no pensamento de Nagel, é CORRETO
afirmar que o verdadeiro conteúdo da justificação racional
A) independe do que emerge da tentativa de ser autocrítico, e o que descobrimos
não pode ser reconstruído como relativo ou subjetivo.
B) independe do que emerge da tentativa de ser crítico, e o que descobrimos não
pode ser reconstruído como relativo ou subjetivo.
C) depende do que emerge da tentativa de ser autocrítico, e o que descobrimos
não pode ser reconstruído como relativo ou subjetivo.
D) depende do que emerge da tentativa de ser crítico, e o que descobrimos pode
ser reconstruído como relativo ou subjetivo.
QUESTÃO 20
Segundo Nietzsche, o pathos da nobreza e da distância, o duradouro, dominante
sentimento global de uma elevada estirpe senhorial, em sua relação com uma
estirpe baixa, é a origem da oposição entre
A)
B)
C)
D)

“utilidade”e “costume”.
“vulgo”e “nobreza”.
“bom”e “ruim”.
“egoismo”e “domínio”.
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GEOGRAFIA
QUESTÃO 21
Observe o mapa abaixo.

Sobre o espaço territorial representado no mapa, é INCORRETO afirmar que ele
A) possui terras em todos os hemisférios: ocidental, oriental, setentrional e meridional.
B) possui terras em diferentes zonas climáticas, como Glacial Norte, Temperada e
Intertropical.
C) possui vários fusos horários em função de sua grande extensão latitudinal, ou
seja, de norte a sul.
D) possui diversidades étnico-culturais, paisagísticas, econômicas e políticas.
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QUESTÃO 22
Considerando-se a dinâmica dos elementos da natureza e sua relação com a
formação da paisagem, é INCORRETO afirmar que
A) em regiões desmatadas e submetidas a um processo de desertificação ocorre
diminuição da umidade do ar e aumento das temperaturas médias por causa da
intensificação da irradiação de calor.
B) as formações vegetais são fundamentais para o controle da erosão, pois reduzem a velocidade do vento, retêm parte da água das chuvas nas folhas e gramíneas e utilizam as raízes para fixar as partículas do solo.
C) os oceanos desempenham papel vital para o equilíbrio térmico e ecológico do
planeta, além de abrigar os fitoplânctons que, por meio da fotossíntese, são
responsáveis pela renovação de grande parte do oxigênio na atmosfera.
D) o território brasileiro possui uma grande diversidade de formas e estruturas de
relevo, como serras, planaltos, planícies, depressões e montanhas pouco desgastados pela ação dos agentes modeladores do relevo.
QUESTÃO 23
Observe a charge abaixo.

Adaptado de www.humortadela.com.br

Com base na análise da charge, é CORRETO afirmar que os desabamentos em
áreas de risco têm como causa
A) a manutenção do caminho natural das águas associado à produção e deposição
inadequada do lixo em áreas de planície de inundação.
B) a ineficiência do sistema de drenagem, o que provoca infiltrações, diminuindo
a resistência do solo e provocando a ruptura de solos e aterros.
C) a construção de moradias em nível mais elevado que o curso d’água mais próximo.
D) a remoção indiscriminada da cobertura vegetal e conseqüente diminuição do
escoamento superficial da água das chuvas.
17
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QUESTÃO 24
Leia o texto abaixo.
Os biocombustíveis, o etanol e a fome no mundo
“Do total de terras aráveis do Brasil (aproximadamente 340 milhões de hectares),
cerca de 2,0% são usadas para o cultivo de cana, metade delas dedicadas à
produção de etanol. (...) Estimativas para a safra de cana de 2007/2008 indicam que
ela crescerá 15% em relação à de 2006/2007, e o aumento se verificará em quase
todas as unidades federativas. Os estados que apresentarão o maior crescimento
percentual serão a Bahia (75,9%) e Tocantins (73,5%). Todavia, em volume, a
produção de cana é bem concentrada. Cerca de 85% dela verifica-se no Centro-Sul,
com destaque para São Paulo com aproximadamente 70% do total regional.
(Nelson Bacic Olic)
(http://www.clubemundo.com.br/revistapangea . Acessado em 26/06/08)

Tendo como referência o texto acima, é INCORRETO afirmar que
A) a disponibilidade de terras aráveis para o cultivo da cana-de-açúcar — embora
não seja uma garantia — contribui para a diminuição dos impactos desse cultivo
em áreas de florestas nativas e produtoras de alimentos.
B) o maior crescimento da área destinada ao plantio da cana-de-açúcar deve ocorrer nos estados que são os maiores consumidores de etanol.
C) o conhecimento do conceito de escala geográfica é fundamental para entender o
crescimento do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, visto que nossa agricultura
é influenciada pelas demandas externas.
D) as características climáticas do território brasileiro são um fator que favorece a
dispersão do plantio de cana-de-açúcar por diferentes estados da federação.
QUESTÃO 25
Considerando-se as origens dos conflitos geopolíticos da atualidade, é
INCORRETO afirmar que
A) questões religiosas e étnicas muitas vezes encobrem os verdadeiros motivos
dos conflitos, que têm como origem questões territoriais e econômicas, como a
disputa por recursos naturais, por exemplo, água doce e petróleo.
B) a transição dos antigos países socialistas para a economia de mercado reforçaram os movimentos de afirmação étnica em virtude do enfraquecimento do
papel centralizador e controlador do Estado.
C) no Oriente Médio, os confrontos decorrentes das invasões estrangeiras e do
expansionismo imperialista dos Estados Unidos prolongaram-se até os dias
atuais, confrontando-se, principalmente, árabes e palestinos.
D) os conflitos étnicos, presentes em grande parte dos estados africanos, advêm do
fato de que os colonizadores — interessados em territórios e riquezas — não
respeitaram as diferentes identidades étnicas para definirem as fronteiras dos
países.
18

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2009

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - TIPO II

HISTÓRIA
QUESTÃO 26
Observe a imagem a seguir.

Retrato de D. João IV (1604-1656) de Portugal por Thomas Dudley, 1680.
http://pedraformosa.blogspot.com/

A imagem retrata um monarca absoluto português. Foram características do
Absolutismo
A) a concentração do poder nas mãos da burguesia, com a limitação do poder real
pela constituição e o parlamento; a expropriação dos bens territoriais do clero e
da nobreza e a legitimação simbólica pelo liberalismo constitucional.
B) a prevalência do poder do papa sobre o do rei; a supressão dos privilégios da nobreza feudal; a submissão do monarca à cúria cardinalícia e a sua legitimação
simbólica pelo dogma da infalibilidade papal.
C) a concentração do poder nas mãos do rei; a defesa dos privilégios da aristocracia feudal e a incorporação controlada da burguesia pelo sistema de corte; e a
legitimação simbólica pelo princípio da origem divina.
D) a submissão do poder real à nobreza feudal; a exclusão da ascendente burguesia do acesso às benesses do Estado; a expropriação dos bens fundiários do
clero; e a legitimação simbólica pelo princípio da monarquia temperada.
19

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2009

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - TIPO II

QUESTÃO 27
Observe a figura a seguir.

Índios Tupinambá no Rio de Janeiro, século XVI, de Jean de Lery.

Com relação à organização social dos indigenas brasileiros à época do descobrimento do Brasil pelos portugueses, é CORRETO afirmar que eles se constituíam
em
A) grupos nômades totalmente integrados à natureza intocada, sem transformá-la
ou produzir sobre ela qualquer impacto ambiental; tinham uma organização
social natural e bioecológica, homens e mulheres dividiam as tarefas de forma
igualitária, eram vegetarianos e abominavam a guerra.
B) tribos de coletores e caçadores ou iniciando a prática da agricultura; tinham uma
organização social igualitária e as tarefas eram divididas por sexo e idade: os
homens cuidavam da caça, da pesca e da guerra, e as mulheres, da agricultura,
quando havia a coleta e a preparação de alimentos.
C) civilizações organizadas por estados monárquicos centralizados, com agricultura avançada e urbanização causada pela especialização dos artesãos e o
comércio; os camponeses e artesãos eram submetidos ao trabalho compulsório
para a construção de canais de irrigação, templos e pirâmides.
D) sociedades de agricultores, conhecedores da metalurgia e iniciando o uso da escrita; sua organização social estava em transição para o sistema escravista, com
a utilização dos inimigos capturados nas guerras como mão-de-obra para a
agricultura extensiva e o sustento da aristocracia tribal.
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QUESTÃO 28
A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 teve como causa
A) o medo do movimento republicano liderado por Tiradentes e como conseqüência
a independência imediata do Brasil como uma República Federalista.
B) a invasão de Portugal por tropas inglesas para a imposição de artigos industrializados e como conseqüência o fechamento dos portos brasileiros à Inglaterra.
C) o conflito entre a França e a Inglaterra pela hegemonia européia e como conseqüência o fato de o Brasil ter sido a única monarquia estabelecida na América.
D) a vitória da política absolutista e legitimista da Santa Aliança sobre Napoleão e
como conseqüência a proclamação da República Independente no Brasil.
QUESTÃO 29
Analise a charge a seguir.

Fardo do homem branco. William H. Walker. Life, 1899.

A charge critica a intervenção imperialista européia e norte-americana no mundo.
Sobre o Imperialismo de fins do séc. XIX e início do séc. XX, é CORRETO afirmar
que ele buscou
A) a abolição de todas as fronteiras e a unificação de todos os povos sob a autoridade das Nações Unidas, legitimando-se pelo universalismo cristão.
B) incentivar a autonomia política e econômica dos não europeus, legitimando-se
no direito de autodeterminação dos povos.
C) o intercâmbio cultural entre europeus, africanos e asiáticos, legitimando-se pelo
cosmopolitismo que pregava a igualdade entre todos os povos.
D) controlar fontes de matérias-primas, legitimando-se pelo darwinismo social e a
pretensa missão civilizadora do homem branco.
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QUESTÃO 30
Leia o trecho a seguir.
“Você sabe que deixei
O país passando bem
Criei as leis trabalhistas
Os institutos também
Para que o povo não fosse
Mais escravo de ninguém
Criei o Salário Mínimo
Por todos obedecido
Somente uma vez por ano
Ficou estabelecido
Era a primeiro de maio
O aumento concedido”
Cordel de Manoel D´Almeida Filho. http://educacao.uol.com.br

O trecho acima refere-se a um presidente brasileiro com forte presença no
imaginário popular. Esse presidente foi
A) Washington Luís.
B) Eurico Gaspar Dutra.
C) Jânio Quadros.
D) Getúlio Vargas.
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QUESTÃO 31
O mecanismo proposto por Darwin em que certas modificações “favoráveis”
tornam-se cada vez mais comuns de uma geração para a seguinte denomina-se
A)
B)
C)
D)

origem das espécies.
seleção natural.
evolução.
mutação.

QUESTÃO 32
Marque a alternativa em que aparece(m) a(s) característica(s) comum(ns) ao
tegumento de peixes, anfíbios e répteis.
A)
B)
C)
D)

Epiderme, derme e hipoderme.
Presença de cromatóforos.
Presença de glândulas exócrinas.
Epitélio corneificado.

QUESTÃO 33
Alguns centros de zoonose promovem campanhas de castração de cães e gatos
para o controle populacional e de zoonoses. A castração consiste na remoção
cirúrgica dos ovários, trompas e útero das fêmeas, e dos testículos dos machos.
Uma outra opção seria a laqueadura tubária nas fêmeas, e a vasectomia nos
machos. Com base nessas considerações, é CORRETO afirmar que a vasectomia
consiste na incisão
A)
B)
C)
D)

dos túbulos seminíferos.
da uretra.
dos ureteres.
dos canais deferentes.

QUESTÃO 34
A epiderme que reveste o corpo primário das plantas pode apresentar, além das
células não especializadas, uma grande variação estrutural. São exemplos dessas
especializações as abaixo relacionadas, EXCETO o da alternativa
A)
B)
C)
D)

Tricomas.
Células-guarda.
Plastídios.
Pêlos radiculares.
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QUESTÃO 35
Tendo em vista a complexidade das esponjas que são classificadas nos tipos
Ascon, Leucon e Sycon, é CORRETO afirmar que as do tipo
A)
B)
C)
D)

Ascon são as mais simples e com maior número de coanócitos.
Sycon apresentam extrema ampliação do átrio e das câmaras.
Ascon apresentam átrio reduzido e maior área da parede interna.
Leucon são as mais especializadas e sua estrutura é mais complexa.
FÍSICA

QUESTÃO 36
Considere uma bola de gude em queda de uma certa altura, a partir do repouso.
Levando-se em consideração a resistência do ar, a partir de um certo instante a bola
de gude atinge a velocidade terminal, que tem valor constante. Dos gráficos abaixo,
o que melhor representa a variação da aceleração da bola de gude em função do
tempo t durante o qual ocorre a sua queda é o da alternativa
A)

B)

a

a

t

D)

C)
a

a

t
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QUESTÃO 37
Um pára-quedista salta de um helicóptero que está parado a uma certa altura e cai
em queda livre, isto é, com o pára-quedas fechado. Depois de 3 segundos de
queda, a distância percorrida foi h. Considerando-se que a aceleração da gravidade
tem valor constante e desprezando-se a resistência do ar, é CORRETO afirmar que
a distância percorrida pelo pára-quedista nos 6 segundos subseqüentes é de
A)
B)
C)
D)

12 h
9h
3h
4h

QUESTÃO 38
Num transformador elétrico, quando se aplica determinada tensão à bobina
primária (entrada), pode-se obter uma tensão mais elevada ou mais reduzida na
bobina secundária (saída), dependendo da relação entre o número de espiras de
cada uma das bobinas e do tipo de tensão aplicada. Se o número de espiras do
secundário for o dobro do número de espiras do primário e se for aplicada uma
tensão contínua V1 à bobina do primário, então é CORRETO afirmar que a tensão V2
de saída no secundário será igual a
A) V2 = 2 V1
B) V2 = ½ V1
C) V2 = 0
D) V2 = 4V1
QUESTÃO 39
Nas Olimpíadas de Pequim, os corredores das provas de longa distância desenvolveram uma potência média de 0,4 kW. Sabe-se que 01 (uma) caloria equivale a
4,2 J e que o vencedor da Maratona completou os 42 km da prova em 2 horas e 10
minutos. Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que o consumo de calorias
do vencedor da Maratona, em kcal, foi de aproximadamente
A)
B)
C)
D)

3120
743
2880
1715
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QUESTÃO 40
Considere um frasco contendo água e que nele esteja inteiramente mergulhado um
pequeno bloco de madeira, como mostra a figura abaixo.

E

P

Nessas condições, duas forças atuam sobre o bloco: o seu peso P e o empuxo
vertical E. Para que o bloco afunde, permaneça em repouso ou emerja para a
superfície, é preciso, respectivamente, que

A)
B)
C)
D)

26

E ≠ P, E = P, E < P
P < E, P = E, P≠ E
E < P, E = P e E > P
P > E, P ≠ E, P < E
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6

5

4

3

2
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H
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4

5

56

6
7
26

8
9
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Nb

MASSA ATÔMICA

SÍMBOLO

7

6

Ce

90

140

(227)

232

Ac Th

89

139

La

58

57

NÚMERO ATÔMICO

(262)

(261)

Ac-Lr

(226)

Db

105

28

Co Ni

27

43

W

74

Re

75

(98)

Mo Tc

42

77

76

12

Cu

29

231

Pa

91

141

Pr

59

(266)

Sg

106

238

U

92

144

Nd

60

(264)

Bh

107

62

(268)

94

150

(237)

(242)

Np Pu

93

(147)

In

49

69.723

Ga

31

Au

79

Hg

80

Tl

81

107.87 112.41 114.82

110

111

112

63

(281)

(247)

97

98

163
96

Dy
159

157

66

Gd Tb

65

64

(247)

(251)

Am Cm Bk Cf
(243)

95

152

(285)
(272)

Mt Uun Uuu Uub

109

Pm Sm Eu

61

(277)

Hs

108

48

Ag Cd

47

65.39

Zn

30

Si

14

N
O

S

16

16

8

16

34

52

165

Xe

54

71

(222)

Rn

86

(253)

Fm Md No
(253)

102

173

(257)

Lr

103

175

Yb Lu

70

(210)

At

85

126.90 131.29

I

53

Es

(258)

Kr

36

39.948

Ar

18

79.904 83.80

Br

35

35.5

Cl

17

18.998 20.180

Ne

10

9

F

4.0026

He

18
2

17

(254)

101

169

167

Ho

100

Tm
99

69

Er

(209)

Po

84

68

208.98

Bi

83

121.76 127.60

Sb Te

51

74.922 78.96

As Se

33

30.974 32.066

P

15

14.007

7

15

67

(289)

Uuq

114

207

Pb

82

118.71

Sn

50

72.64

Ge

32

26.982 28.086

Al

13

195.08 196.97 200.59 204.38

Pt

78

106.42

102.91

101.07

Os Ir

Pd

46

Rh

45

Ru

44

180.95 183.84 186.21 190.23 192.22

Ta

73

(223)

104

178.49

Hf

72

Rf

89-103

La-Lu

57-71

Ra

88

Zr

Mn Fe

25

51.996 54.938 55.845 58.933 58.693 63.546

Cr

24

88.906 91.224 92.906 95.94

Y

Fr

87

132.91 137.33

Cs Ba

55

85.468 87.62

Rb Sr

41

39

38

37

40

47.867 50.942

44.956

40.0

39.098

V

23

Ti

Sc

Ca

20

K

19

23.990 24.305

Na Mg

12

B
10.811 12.0

9.0122

6.941

3

6

5

C

14

13

Be

4

2

Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

Li

1.00

11

3

1

1
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QUESTÃO 41
Leia o texto a seguir.
A nova tabela periódica
O infográfico mais famoso e importante do mundo ganha um novo visual
Uma austera senhora está passando por uma plástica. A tabela periódica, criada
pelo químico russo Dmitri Mendeleev em 1869 para organizar os elementos
químicos, passou por uma série de aperfeiçoamentos — os 63 elementos da tabela
original do século 19, por exemplo, se tornaram 116 hoje. Mas agora a mudança é
mais profunda: o seu formato quadradão está ficando para trás. Philip Stewart, um
professor de ecologia na Universidade de Oxford, Inglaterra, está fazendo sucesso
com uma versão repaginada da tabela periódica. Chamada de Galáxia Química, a
tabela proposta por Stewart resolve uma série de problemas contidos no modelo
antigo e acrescenta um novo visual às informações. "A tabela antiga é muito
utilitária, mas não tem beleza nem estimula a imaginação. O novo modelo pode ser
visto como uma obra tanto científica quanto artística", diz o autor. Além de
encomendas de diversos professores americanos, a Sociedade Real de Química,
da Inglaterra, resolveu distribuir uma cópia da Galáxia Química para cada escola
secundária do país. Em vez de ser decorada pelos alunos, a tabela agora vai passar
a decorar a sala.
Fonte: Revista Superinteressante - Edição 223, fevereiro 2006.

A Tabela periódica atual é muito útil para a determinação rápida de elementos
químicos pois sua construção é baseada na configuração eletrônica dos elementos.
Analise as configurações abaixo descritas.
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

[Kr] 4d10 5s2 5p2

Elas referem-se, respectivamente, aos elementos
A)
B)
C)
D)
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K, Sb e Os
Ar, Mg e Mo
Ca, Sn e W
Ba, Si e Ra

[Xe] 4f14 5d4 6s2
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QUESTÃO 42
Em São João del-Rei, cidade localizada a aproximadamente 900 metros de altitude,
uma pessoa encontra uma vasilha contendo água no fogão e resolve utilizá-la para
preparar um café. Ao aquecer a água, ela entra em ebulição a 97o C. Nesta situação,
é INCORRETO afirmar que
A) na temperatura de ebulição, a pressão de vapor da água é igual à pressão ambiente.
B) a temperatura de ebulição depende da pressão ambiente.
C) durante a ebulição, forças intermoleculares estão sendo rompidas.
D) há um soluto dissolvido na água.
QUESTÃO 43
Atualmente, os recipientes de aerossol vêm com o aviso “Não contém CFC´s”. Os
CFC´s são compostos voláteis, contendo somente átomos de carbono, cloro e flúor.
O uso desses compostos foi proibido em todo o mundo porque, ao serem lançados
no ambiente, eles
A) absorvem radiação na região do ultravioleta, produzindo radicais que decompõem a camada de ozônio.
B) reagem com vapor de água, formando a chuva ácida.
C) reagem com o oxigênio do ar, aumentando a concentração de CO2 e contribuindo para o efeito estufa.
D) podem provocar envelhecimento precoce e câncer de pele, por serem muito tóxicos aos seres humanos.
QUESTÃO 44
_
A ingestão de íons flúor (F ) ajuda a diminuir a incidência de cárie. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) indica que a água deve ser fluoretada, na concentração de
0,5 a 0,9 mg/L. Porém, se uma criança menor de 7 anos ingerir regularmente flúor
em excesso, pode contrair fluorose dental, doença caracterizada pela aparição de
pequenos pontos brancos nos dentes, com perda de resistência e até queda. Dessa
forma, a quantidade máxima de flúor ingerida por dia não deve ultrapassar 0,07 mg
por quilo de massa corporal. Além da água, outra fonte de flúor no organismo é a
ingestão acidental de creme dental. Se uma criança de 20 kg ingerir diariamente
0,5g de creme dental com concentração de fluoreto igual a 1000 mg/L, admitindo-se
que a concentração de flúor na água seja de 0,5 mg/L, é CORRETO afirmar que a
quantidade de água (em litros) que essa criança poderá consumir diariamente sem
risco de contrair fluorose é de
A)
B)
C)
D)

1,80
0,80
0,90
1,60
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QUESTÃO 45
Um estudante encontra em um laboratório três frascos não-rotulados contendo
líquidos incolores, e recebe a informação de que não deve cheirá-los. Sabe-se que
os frascos contêm água, benzina e acetona. No entanto, cabe ao estudante
identificar o conteúdo de cada frasco e rotular os mesmos. Inicialmente, o estudante
chamou os líquidos de A, B e C e verificou, depois, que
! A e B são combustíveis
! A e C são miscíveis
! B e C são imiscíveis
Com base nesses resultados, é CORRETO afirmar que os frascos A, B e C contêm,
respectivamente,
A)
B)
C)
D)

benzina, acetona e água.
acetona, água e benzina.
benzina, água e acetona.
acetona, benzina e água.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 46
Dois amigos, Eduardo e Jonatas, resolvem contribuir com a Igreja que freqüentam,
responsabilizando-se pela colocação do piso de um dos ambientes, combinando
que dividiriam por igual o total das despesas da obra. Jonatas comprou, com
dinheiro dele, os materiais de uma lista entregue pelo pedreiro por um valor de
R$680,00 e também pagou a quantia de R$525,00 pela mão de obra. Pouco antes
da conclusão da obra, Eduardo entregou a seu amigo a conta de sua parte no
empreendimento, no valor de R$500,00, comunicando-lhe ainda que gastou
R$70,84 na compra de uma soleira para a porta do ambiente da obra. Finalizado o
trabalho, o pedreiro entregou o material que sobrou a Jonatas, que resolveu
aproveitá-lo na reforma de sua casa. No momento do acerto final, ao revisarem as
notas das lojas, os dois amigos verificaram que o valor do material que sobrou,
usado por Jonatas, foi de R$28,10. Então, depois de fazerem as contas e conferirem
os resultados, concluíram que Eduardo ainda deveria pagar ao seu colega, em
reais, a quantia de
A)
B)
C)
D)

30

53,03
88,45
74,40
67,08
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QUESTÃO 47
A legislação de uma instituição de ensino superior estabelece que, para a participação de seus servidores em atividades de prestação de serviços esporádicos,
remuneradas, em assuntos de sua especialidade, os respectivos projetos devem
prever, além da remuneração do servidor, a seguinte distribuição de recursos,
tomando como base o valor total de cada projeto: 10 % para a unidade responsável,
5% para um Fundo Institucional de Pesquisa e 10% como taxa de administração. Se
um servidor estabelece que o valor a ser recebido por ele pela execução de um
projeto deve ser de R$ 900,00, então é CORRETO afirmar que o custo, em reais,
correspondente ao Fundo Institucional de Pesquisa será de
A) 60
B) 120
C) 90
D) 45
QUESTÃO 48
Segundo informações divulgadas pela imprensa no início de 2007, o Estado de
Minas Gerais fechou o ano de 2006 com uma produção de 5,4 milhões de toneladas
de ferro gusa. Se para produzir uma tonelada de ferro gusa são necessários 3
metros cúbicos de carvão vegetal e cada metro cúbico de carvão pesa, em média,
230 quilogramas, então é CORRETO afirmar que o número de milhões de toneladas
de carvão utilizadas em Minas Gerais, em 2006, para a produção de ferro gusa foi,
em média, de
A)
B)
C)
D)

3,724
3,726
3,728
3,725
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QUESTÃO 49
A superfície de uma piscina tem forma retangular com 50 m de comprimento e 25 m
de largura. A sua profundidade é variável, sendo que uma parte do fundo é
horizontal, e a outra em forma de rampa. Um corte vertical arbitrário da piscina, ao
longo do comprimento, apresenta o seguinte formato, conforme a figura abaixo.
1m

h
3m
25 m

50 m
Admita-se que a piscina está se enchendo e que mediremos a profundidade h do
nível da água no lado mais fundo, conforme indicado na mesma figura. Então é
CORRETO afirmar que o valor de h, em metros, para o qual a quantidade de água na
piscina é igual à quantidade de água que falta acrescentar para ela ficar totalmente
cheia, é igual a
A)
B)
C)
D)

0,80
0,20
0,25
0,75

QUESTÃO 50
Um agricultor decide aproveitar o pasto em volta de um galpão, de base quadrada
com 5 metros de lado, que tinha construído no meio das pastagens da sua
propriedade. Para isso, amarrou seu cavalo na base de um dos cantos do galpão.
Pela sua experiência de anos anteriores, sabe que, se amarrar o cavalo com um
determinado comprimento x de corda livre durante um dia, ele come todo o pasto a
que tem acesso e fica satisfeito. Lembra também que, no dia seguinte, para o cavalo
ficar igualmente satisfeito, ele deve aumentar a corda em 83 centímetros. Nessas
condições, é CORRETO afirmar que o valor de x, em centímetros, é de aproximadamente
A)
B)
C)
D)
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200
180
220
240
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Rascunho da Folha de Respostas
Ao terminar a Prova de Conhecimentos Gerais, transfira
suas marcações para a Folha de Respostas (cor vermelha)
obedecendo às instruções de preenchimento nela contidas.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

43
44
45
46
47
48
49
50

A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Sobre esse mesmo tema do uso politicamente correto da linguagem, considere os
seguintes trechos:
1. “Quanto tempo falta para que os burocratas desocupados que incham a
máquina governamental regulem nossa conduta sexual doméstica ou
nosso uso de instalações sanitárias?” (Extraído do texto Linguagem e delírio autoritário,
de João Ubaldo Ribeiro, publicado em O Globo, de 29/04/2004)

“Temos liberdade para alguma coisa? Foi o Estado que nos concedeu o
direito de pensar, opinar e dizer, ou este é um direito básico e inalienável,
que não nos pode ser tirado?” (Extraído do texto Linguagem e delírio autoritário, de João
Ubaldo Ribeiro, publicado em O Globo, de 29/04/2004)

2. “Como se vê, isso de falar politicamente correto envolve muitos problemas,
porque não se trata de engessar apenas o humor (bom ou mau) das pessoas, mas de engessar o próprio idioma. Falar, de certo modo, é reinventar
a língua, já que o que se diz estava por ser dito e, ao dizê-lo, damos-lhe uma
forma imprevisível até para nós mesmos. Além disso, há pessoas especialmente dotadas de verve, que nos surpreendem (e a si próprias) com
expressões às vezes irônicas, sarcásticas ou simplesmente engraçadas.
Criam modos de dizer inusitados, apelidos, ditos, tiradas, que nos divertem
e enriquecem o nosso falar cotidiano. É que falar é um exercício de liberdade (para o bem ou para o mal), que não cabe nos preceitos de uma cartilha
ou de um código de censura.” (Extraído do texto A coisa está branca, do poeta Ferreira
Gullar, publicado na Folha de São Paulo, de 15/05/2004)

Atentando para a relação entre liberdade e uso da linguagem, faça uma dissertação,
com cerca de 20 a 30 linhas, refletindo sobre a importância e os perigos da
linguagem em nossa vida cotidiana.

ð LEMBRE-SE: Tema não é título. Portanto, não se esqueça de dar um título à sua
redação. Use os espaços das páginas seguintes para fazer o rascunho de sua
redação.
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