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QUESTÃO 01
Tomando-se em consideração as suas funções, ao
compararmos uma célula da glândula salivar, uma célula
meristemática vegetal, um espermatozóide e um neurônio,
espera-se que a célula glandular possua uma quantidade
relativamente maior de
A)
B)
C)
D)

microtúbulos e microfilamentos.
mitocôndrias.
retículo endoplasmático rugoso.
cloroplastos.

QUESTÃO 02
O monóxido de carbono (CO) liberado pelo escapamento dos
automóveis e na fumaça dos cigarros une-se à hemoglobina
pelo mesmo sítio de ligação utilizado pelo dióxido de carbono
(CO2). O composto resultante não se dissocia rapidamente e o
CO mantém a molécula de hemoglobina ocupada por muito
tempo. Um indivíduo intoxicado por alta concentração de CO no
ar apresentará
A) diminuição da concentração de O2 e aumento da
concentração de CO2 na corrente sangüínea e nos tecidos.
B) apenas aumento da concentração de CO2 nos tecidos e na
corrente sangüínea.
C) apenas diminuição da concentração de O2 na corrente
sangüínea e nos tecidos.
D) aumento das concentrações de CO2 e de O2 nos tecidos e
na corrente sangüínea.
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QUESTÃO 03
O mercúrio é um metal pesado muito empregado no garimpo do
ouro em rios brasileiros. Além de altamente tóxico, o metal
possui a característica de acumular-se gradativamente nos
tecidos dos organismos, à medida que vai passando de um
degrau a outro da cadeia alimentar. O quadro seguinte mostra a
concentração de mercúrio nos tecidos de organismos de
diferentes níveis tróficos que vivem num rio contaminado pelo
metal.
Espécie
I
II
III
IV

Concentração de
Hg (ppm)
0,03
0,12
0,53
2,07

Das espécies avaliadas, aquela que pertence ao zooplâncton é a
A)
B)
C)
D)

espécie III
espécie I
espécie IV
espécie II

QUESTÃO 04
Marque a alternativa em que todas as doenças apresentadas
são causadas por vírus.
A)
B)
C)
D)

4

Malária, gripe do frango e tétano.
Cólera, malária e poliomielite.
Gripe do frango, dengue e poliomielite.
Difteria, poliomielite e febre amarela.
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QUESTÃO 05
O esquema simplificado abaixo representa dois processos
químicos (I e II) importantes para os seres vivos.

Em relação a esses processos é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

o processo I ocorre nas mitocôndrias e o II nos cloroplastos.
o processo I ocorre nos cloroplastos e o II nas mitocôndrias.
apenas o processo II produz ATPs.
o processo II ocorre exclusivamente nos animais.
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QUESTÃO 06
Em Meditações Primeira, Descartes diz:
“Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me." (DESCARTES, R. "Meditações Primeira." In: Pensadores. São Paulo: Nova Cultura, p. 167. 1991)
De acordo com a citação acima, é CORRETO afirmar que, para
Descartes,
A)
B)
C)
D)

Deus e as coisas exteriores que vemos são ilusões.
todas as coisas exteriores são verdades irrefutáveis.
há um gênio maligno que ensina a verdade.
existe um Deus verdadeiro e bom de Quem se originam todas as verdades.

QUESTÃO 07
Leia esta citação:
“Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. Que é uma
coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que conhece, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e
que sente." (DESCARTES, R. "Meditações Segunda." In: Pensadores. São Paulo: Nova Cultura, p. 177. 1991).
Com base nela, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

6

Descartes ignora a sua existência no mundo.
Descartes tem certeza de que o "eu" é um ser pensante.
uma coisa que pensa pensa e afirma com certeza.
uma coisa que pensa distancia-se da imaginação e do sentido.
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QUESTÃO 08
“A Felicidade é, pois, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não se acham separados como
na inscrição de Delos: (...). ... ela necessita igualmente dos bens
exteriores; pois é impossível, ou pelo menos não é fácil, realizar
atos nobres sem os devidos meios." (ARISTÓTELES. "Ética a Nicômaco.” Livro I. In: Pensadores. p. 18. São Paulo: Nova Cultural,
1987)
Conforme Aristóteles, a Felicidade
A)
B)
C)
D)

é uma ilusão criada pela mente humana.
dispensa os bens exteriores.
consiste em renunciar aos atos nobres.
requer, também, bens exteriores.

QUESTÃO 09
Leia este trecho de Aristóteles:
“Seria melhor, talvez, considerar o bem universal e discutir a fundo o que se entende por isso, embora tal investigação nos seja dificultada pela amizade que nos une àqueles que introduziram as
Formas. No entanto, os mais ajuizados dirão que é preferível e
que é mesmo nosso dever destruir o que mais de perto nos toca a
fim de salvaguardar a verdade, especialmente por sermos filósofos ou amantes da sabedoria; porque, embora ambos nos sejam
caros, a piedade exige que honremos a verdade acima de nossos
amigos.” (ARISTÓTELES. "Ética a Nicômaco.” Livro I. In: Pensadores. p. 12. São Paulo: Nova Cultural, 1987)
Segundo ele, é CORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)

a verdade, como bem universal, está acima da amizade.
a amizade, como bem universal, está acima da verdade.
verdade e amizade têm o mesmo peso moral.
o filósofo salvaguarda a amizade.
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QUESTÃO 10
Leia este texto de Thomas Nagel:
“Quando investigamos a composição química da água, por
exemplo, estamos lidando com algo que pertence claramente ao
mundo físico _ algo que podemos ver e tocar. Quando descobrimos que ela é feita de átomos de hidrogênio e oxigênio, estamos
apenas decompondo uma substância física externa em partes físicas menores. Uma característica essencial desse tipo de análise é que não se trata de uma decomposição química do modo
como vemos, sentimos e saboreamos a água. Essas coisas
acontecem na nossa experiência interna.” (NAGEL, Thomas. "O
Problema mente-corpo" In: Uma breve Introdução à Filosofia.
São Paulo: Martins Fontes. p. 33. 2001)
Segundo o autor,
A) quando bebemos água decompomos simultaneamente suas substâncias.
B) os átomos de hidrogênio e oxigênio que compõem a água podem ser vistos e tocados, isoladamente.
C) ver, sentir e saborear a água acontece na nossa experiência
interna.
D) separando os átomos de hidrogênio e oxigênio, a água permanece como água.

8
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QUESTÃO 11
Um barco atravessa um rio de 500 metros de largura com a
velocidade de 2 m/s em relação à água. Considerando-se que a
velocidade da água é de 2 m/s em relação às margens, o módulo da
velocidade do barco em relação às margens é igual a
A) 4 m/s
B) 2 2 m/s
C) 1,414 m/s
D)

2
2

m/s

QUESTÃO 12
Um elevador se move para cima com uma aceleração cujo módulo é
ay . Considere N como a reação da balança sobre o bloco de massa
m, P=mg como o peso do bloco e ay como a aceleração a que
todo o conjunto se submete. Se um bloco de massa m for colocado
sobre uma balança dentro do elevador, o peso aparente do bloco
será dado pela expressão
A) N - p
m
B) m( ay - g)
C) N - p
D) m(g + ay)
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QUESTÃO 13
Considerando-se que o período T de uma onda sonora correspondente à freqüência fundamental de uma corda de um instrumento de
corda é dado pela expressão

, em que L é o comprimento

da corda,
a sua densidade linear e F a tensão a que está
submetida, a freqüência fundamental f de uma corda de violino de
4 gramas de massa e 40 cm de comprimento, quando sujeita à
tensão de 600 N, é de
A) 306 hertz_

3

B) 3,26 x 10 hertz
C) 326 ms
D) 306 s

QUESTÃO 14
Uma residência que consome 240 kwh de energia elétrica por mês
de 30 dias terá um consumo diário de
A) 288 kJ
7

B) 2,88 x 10 J
7

C) 1,2 x 10 J
D) 120 kJ
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QUESTÃO 15
Duas resistências de 2 Ohms estão associadas em paralelo e
a malha formada por elas está em série com uma resistência
de 3 Ohms. Se o conjunto é alimentado por uma bateria de
4 volts, com resistência interna desprezível, os valores da
resistência equivalente à mencionada associação mista de
resistências e da corrente elétrica fornecida pela bateria serão, respectivamente,
A)
B)
C)
D)

7
8
6
4

Ohms
Ohms
Ohms
Ohms

e
e
e
e

4/7 A
0,5 A
2/3 A
1A
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QUESTÃO 16
Observe o mapa abaixo.

Sobre as cidades mineiras e o mapa de Minas Gerais
representados acima, é CORRETO afirmar que
A) a cidade de Uberlândia está a nordeste de São João del-Rei
e a sudoeste de Montes Claros.
B) todas as cidades estão no 2o fuso horário brasileiro, e
quando forem 16h em Londres serão 13h (Hora G.M.T.) nas
cidades mineiras.
C) a escala utilizada é denominada escala numérica e cada
centímetro no mapa equivale a 7.000.000 cm no espaço
geográfico.
D) o mapa foi construído a partir de uma projeção azimutal
cilíndrica conforme.

12
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QUESTÃO 17
Observe a localização das cidades abaixo.

CIDADES
BAGDÁ
BERLIN
REIKJAVIK
SINGAPURA

LATITUDE
33ºN
53ºN
64ºN
1ºN

LONGITUDE
44ºE
13ºE
21ºW
104ºE

A partir da localização dessas cidades no globo terrestre, é
CORRETO afirmar que
A) Berlim localiza-se dentro da zona temperada e possui
grande pressão atmosférica e baixa amplitude térmica
anual.
B) a cidade de Reikjavik é a que apresenta menor variação da
iluminação solar ao longo do ano.
C) a cidade de Singapura é a que apresenta menor efeito das
variações sazonais ao longo do ano.
D) a cidade de Bagdá encontra-se na zona tropical, fator que
justifica suas elevadas temperaturas anuais.
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QUESTÃO 18
Observe a paisagem abaixo.

Sobre essa paisagem, é CORRETO afirmar que ela
A) representa formações montanhosas pouco intemperizadas.
B) localiza-se predominantemente no interior das placas
tectônicas.
C) localiza-se apenas em regiões de latitudes elevadas.
D) representa formações montanhosas de grandes altitudes,
formadas no período pré-cambriano.

14
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QUESTÃO 19
Observe a charge abaixo.

Como se pode verificar, ela faz referência ao baixo crescimento
do PIB brasileiro no ano de 2005. Sobre esse baixo crescimento,
é CORRETO afirmar que ele pode ser associado
A) à desvalorização do valor do real em relação ao dólar e à
diminuição das nossas exportações.
B) ao fato de o Brasil possuir uma das menores cargas
tributárias do mundo.
C) ao pequeno crescimento do agronegócio que tem
contribuído cada vez menos na formação do nosso PIB.
D) às elevadas taxas de juros que inibem o consumo e a
atividade produtiva.
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QUESTÃO 20
Samba Do Approach
Composição: Zeca Baleiro
Venha provar meu brunch/ saiba que eu tenho approach/ na hora
do lunch/ eu ando de ferryboat/ eu tenho savoir-faire/ meu
temperamento é light/ minha casa é hi-tec/ toda hora rola um
insight/ já fui fã do jethro tull/ hoje me amarro no Slash/ minha vida
agora é cool/ meu passado é que foi trash/ fica ligada no link/ que
eu vou confessar my love/ depois do décimo drink/ só um bom e
velho engov/ eu tirei o meu green card/ e fui pra Miami Beach/
posso não ser pop star/ mas já sou um noveau riche/ eu tenho
sex-appeal/ saca só meu background veloz como Damon Hill/
tenaz como Fittipaldi/ não dispenso um happy end/ quero jogar no
dream team/ de dia um macho man/ e de noite um drag queen.
(Disponível em zeca-baleiro.letras.terra.com.br/letras/43674/ acessado 24 de
abril de 2006).

A letra da música acima nos faz refletir sobre o processo de
Globalização atual, a partir do qual é CORRRETO afirmar que
A) a universalização da língua defendida pelas elites globais
busca criar um sistema de culturas diversas, sobrepondo o
pensamento universal ao pensamento único.
B) os sentimentos antes tão arraigados como os de Nação,
Fronteiras e Identidade lingüística vêm se fortalecendo diante
do crescimento dos fluxos financeiros e tecnológicos que
ignoram territórios e buscam impor ao mundo uma única
cultura.
C) a uniformidade da língua é uma das faces da globalização que
possui o desejo de homogeneizar hábitos e costumes para
construir um mercado sem fronteiras para suas mercadorias.
D) certos seres humanos são emancipados das restrições
territoriais ao mesmo tempo que torna extraterritoriais certos
significados geradores de comunidade aumentando assim, a
capacidade de certas comunidades de doarem identidade.

16
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QUESTÃO 21

Apolo com o disco solar
(no disco, lê-se Apolo).

Observando o desenho do artista alemão Albrecht Dürer, de
princípios do século XVI, é CORRETO afirmar que esta é uma
obra típica do
A) Românico medieval, com tema latino e pré-renascentista e a
transição entre as referências celestiais e o Humanismo.
B) Gótico medieval, inspirada na tradição bíblica da Antigüidade, valorizando as formas humanas como criação divina.
C) Iluminismo contemporâneo, com tema pagão e antireligioso, fazendo uma metáfora do sol com as "luzes da
razão".
D) Renascimento moderno, inspirada num tema clássico grecoromano, valorizando a estética do corpo humano.
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QUESTÃO 22
Leia este trecho.
"Mais especificamente, as exigências do burguês foram
delineadas na famosa Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789. Este documento é um manifesto contra a
sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um
manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária.”
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

Relativamente ao texto, é CORRETO afirmar que a Revolução
Francesa de 1789 foi
A) uma revolta popular liderada por Marat e Babeuf, com o
objetivo de estabelecer o socialismo utópico e, assim, fazer
com que burgueses e nobres repartissem suas terras, lucros
e rendas.
B) um movimento liderado pela burguesia contra uma
sociedade feudal, absolutista e de privilégios nobres,
buscando criar condições institucionais para o
desenvolvimento do capitalismo.
C) apenas uma fase passageira em que predominaram os
valores burgueses, num primeiro momento, e socialistas, no
período do terror, totalmente eliminados da história francesa
pela Restauração (1815).
D) uma reação aristocrática contra a anarquia permitida por
Luís XVI, liderada por Napoleão Bonaparte e a oficialidade
do exército reprimindo os sans-culottes e os camponeses,
restabelecendo a ordem.

18
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QUESTÃO 23
Leia esta citação.
“Vede este sorites* fatal, este sorites que acaba com a existência
do sistema representativo; o poder moderador pode chamar a
quem quiser para organizar ministérios; esta pessoa faz a
eleição, porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Eis aí
está o sistema representativo do nosso país."
José Thomas Nabuco de Araújo, Conselheiro e Senador do Império brasileiro,
em 1868.

*Sorites = amontoado de silogismos. Silogismo = dedução que,
de duas proposições, tira uma terceira.
Sabendo-se que, de 1847 a 1889 o Brasil viveu sob o
parlamentarismo, é CORRETO afirmar que o parlamentarismo
imperial brasileiro foi
A) idêntico ao modelo inglês: o imperador não tinha poder
político de fato, ou seja, reinava, mas não governava,
apenas aconselhava o Parlamento por meio do Poder
Moderador, sendo o Poder Executivo do Primeiro-Ministro.
B) um misto dos modelos inglês e estadunidense: o Poder
Executivo pertencia ao Parlamento, na figura do PrimeiroMinistro, como no modelo britânico, mas o Federalismo fazia
as províncias independentes, como nos EUA.
C) o inverso do modelo inglês: o imperador escolhia um
"primeiro-ministro", que garantia a maioria de seu partido
nas eleições por meio de fraudes e violência e o
Parlamento podia ser dissolvido pelo Poder Moderador.
D) um modelo original: diverso do modelo inglês pelo voto
censitário e pela atribuição, e pela atribuição do Poder
Moderador ao Primeiro Ministro, ou seja, a prerrogativa de
vetar qualquer iniciativa do Imperador e declará-lo
irresponsável.
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
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QUESTÃO 24
Observe a charge abaixo.

Foram fatores da expansão imperialista dos séculos XIX e XX
A) as Guerras do Ópio (1840-1842 e 1856-1860), nas quais a
Inglaterra impôs a venda da droga aos chineses e, junto a outras
potências, forçou a abertura do mercado chinês para a indústria
capitalista.
B) os movimentos indianos nacionalista e de desobediência civil,
com o pacífico boicote aos produtos da indústria britânica e ao
pagamento de impostos aos ingleses, liderado pelo advogado
Gandhi.
C) a Guerra do Vietnan (1945-1974), na qual franceses e
estadunidenses impuseram a superioridade militar e tecnológica
capitalista e ocidental e a economia de mercado aos
subdesenvolvidos vietnamitas.
D) os africanos Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA) e Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO),
surgidos nos anos 1960 e vitoriosos diante do domínio português
em 1975.
20
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QUESTÃO 25

Charge publicada no Jornal Estado de São Paulo, em 28 de agosto de 1963.
Exibida em Rodrigo Patto Sá Motta. Em guarda contra o "perigo vermelho": o
anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo, Perspectiva, 2002.

A partir da análise dessa charge e considerando que o golpe
civil-militar de 1964 resultou de um movimento conspiratório que
envolveu empresários, agentes estrangeiros e militares, é
CORRETO afirmar que foi um argumento do golpismo de direita
dos anos 1960 de que
A) a reforma agrária proposta pelos movimentos populares era
um projeto comunizante que punha em risco toda a
propriedade.
B) os reajustes de salários, em especial o mínimo, eram uma
boa estratégia para afastar os trabalhadores do comunismo.
C) a reforma agrária era necessária para o desenvolvimento do
mercado interno do País e a construção de um capitalismo
autônomo.
D) os direitos trabalhistas, como o salário-mínimo, férias
remuneradas e aposentadoria, deveriam ser estendidos ao
meio rural.
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Por que quando vemos a luz de longe
ela chega a nossos olhos piscando?
Fernando Pinheiro por e-mail.
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Quando observamos fontes de luz a partir de longas
distâncias, como estrelas, por exemplo, elas parecem de
fato "piscar" ou "tremeluzir." Esse fenômeno, conhecido
pelos astrônomos como atmospheric seeing, é causado
essencialmente por manifestações da turbulência na
atmosfera terrestre, como flutuações de temperaturas e
deslocamentos de correntes de ar.
O primeiro passo para a compreensão do atmospheric
seeing foi dado em 1665 pelo físico inglês Robert Hooke
(1635-1703), que sugeriu a existência de "pequenas e
móveis regiões da atmosfera que, dotadas de diferentes
poderes de refração, agem como lentes." De fato, diferentes
regiões da atmosfera têm índices de refração ligeiramente
distintos, devido às pequenas variações de temperatura e
densidade causadas por correntes de ar turbulentas e pelas
massas de ar aquecidas provenientes do solo. Dessa forma,
a luz que se propaga através da atmosfera sofre deflexões
de turbulência, sendo desviada ao longo de seu caminho.
Portanto, a luz que chega aos olhos de um observador
situado a longas distâncias sofre pequenos desvios
aleatórios, resultando em uma imagem que parece ‘piscar’
ou mover-se.
O fenômeno do seeing se manifesta de forma mais
evidente nas regiões mais próximas da superfície terrestre,
até aproximadamente 100 m acima do solo, exatamente
onde a atmosfera é mais turbulenta e as correntes de ar,
mais intensas. Outros fatores também podem contribuir para
o seeing, como a concentração de partículas de poeira e a
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poluição da atmosfera. O seeing atmosférico é um problema
30 para os astrônomos, que são obrigados a utilizar vários

recursos para minimizar seus efeitos na observação do céu.
Uma das provas disso é o fato de a Agência Espacial Norteamericana (Nasa) estimar já ter gasto cerca de US$2 bilhões
na luta contra os efeitos nocivos do seeing, ou seja, quase a
35 mesma quantia necessária para colocar o telescópio
espacial Hubble em órbita!
(Felipe A. Pinheiro, Revista Ciência Hoje, janeiro/fevereiro de 2005, p. 5).

QUESTÃO 26
Ao afirmar que o fenômeno atmosférico é "causado essencialmente" (linhas 4-5), o autor do texto sustenta que
A) outros fatores como deslocamento de ar são também causas do fenômeno.
B) a turbulência não é o único fator, pois há ainda as flutuações
de temperatura.
C) a turbulência na atmosfera terrestre é importante para o
atmospheric seeing.
D) ainda que seja uma causa importante, essa não é o único
fator envolvido.
QUESTÃO 27
Com a expressão "de fato" (linha 12 ), o autor do texto
A) assume a fala do físico inglês acerca do primeiro passo para
explicar o fenômeno.
B) concorda com a existência de regiões atmosféricas que
atuam como lentes.
C) pressupõe a descrição do físico inglês sobre as variações de
temperaturas.
D) afirma o fato de que em diferentes regiões a luz se propaga
na atmosfera.
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QUESTÃO 28
Considerando-se as expressões do texto apresentadas abaixo, é
CORRETO afirmar que
A) em "pequenas e móveis regiões da atmosfera" (linhas10-11),
busca-se falar das estrelas distantes.
B) em "flutuações de temperaturas" (linha 6), busca-se explicar
o atmospheric seeing.
C) com "agem como lentes" (linha 12), o autor refere-se à ação
das correntes de ar na atmosfera.
D) com "minimizar seus efeitos" (linha 31), o texto refere-se à
dificuldade de se observar o céu.
QUESTÃO 29
De acordo com o texto, marque a alternativa em que não houve
alteração do sentido da frase.
A) Dessa forma, a luz que se propaga através da atmosfera
muda de direção por causa da turbulência, sendo desviada ao
longo de seu caminho.
B) Dessa forma, a luz que se propaga através da atmosfera
desprende-se por causa da turbulência, sendo desviada ao
longo de seu caminho.
C) Dessa forma, a luz que se propaga através da atmosfera
afasta-se por causa da turbulência, sendo desviada ao longo
de seu caminho.
D) Dessa forma, a luz que se propaga através da atmosfera
altera-se por causa da turbulência, sendo desviada ao longo
de seu caminho.

24
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QUESTÃO 30
O seeing atmosférico é um problema porque
A) o dinheiro gasto para controlar os efeitos do seeing é
suficiente para colocar o telescópio Hubble em órbita.
B) exige dos astrônomos muitos gastos para minimizar as
dificuldades apresentadas.
C) a Nasa gasta muito dinheiro para controlar seus efeitos
negativos e ainda não conseguiu fazê-lo.
D) impede a observação do céu, o que dificulta o estudo dos
astrônomos acerca do universo.
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QUESTÃO 31
Sobre o personagem Rodrigo Cambará, do livro Um certo capitão
Rodrigo, é CORRETO afirmar que ele tem um caráter
A) ambicioso, interessando-se pela ascensão social e desprezando os sentimentos e a paixão.
B) romântico e sonhador, um espírito guerreiro, leal e altivo.
C) prepotente, intolerante, agindo com malícia e deslealdade.
D) pacífico,que busca a paz no amor e segurança no trabalho e
na fé.
QUESTÃO 32
A partir da leitura da obra O monstro, de Sérgio Sant’Anna, é
CORRETO afirmar que os personagens de seus três contos atuam nos espaços narrativos de forma
A) pacífica e com uma visão harmoniosa da realidade.
B) conflituosa em relação ao espaço urbano, mas tranqüila em
relação ao espaço familiar.
C) deslocada, com a perda de sentido das referências do real.
D) integrada, participativa, buscando concretizar seus objetivos
de vida.
QUESTÃO 33
Relativamente à obra S. Bernardo, de Graciliano Ramos, é
CORRETO afirmar que o narrador-personagem Paulo Honório,
no decorrer da narrativa, descreve-se como
A)
B)
C)
D)

26

um ser grotesco, disforme, soturno, quase um monstro.
um homem forte, rústico, capaz de perdoar Madalena.
um ser longilíneo, etéreo, íntegro e místico.
um ser nervoso, diferente dos demais, realizado e feliz.
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QUESTÃO 34
Analisando-se a técnica narrativa utilizada por Paulo Honório em
S. Bernardo, é CORRETO afirmar que ela foi construída a partir
de um processo
A)
B)
C)
D)

superficial e sem controle do narrador.
coletivo e circular da memória.
cronológico, utilizando-se das vozes de vários narradores.
individual e seletivo da memória.

QUESTÃO 35
Considerando-se A Carta de Pero Vaz de Caminha, é CORRETO
afirmar-se que a figura histórica de Pedro Álvares Cabral é apresentada nela como um capitão
A) afastado das atividades simples, colocando-se em posição superior em relação aos demais capitães, tomando atitudes
isoladas de aproximação com os indígenas.
B) participante nas atividades do cotidiano, consciente de seu
posto superior, que se mostra frente aos índios solene e com
autoridade.
C) ausente durante os conflitos, delegando poderes de decisão a
outros capitães e confiando ao escrivão a tarefa de explorar a
terra para melhor informar os detalhes ao Rei.
D) incompetente para os trabalhos mais simples da navegação,
demonstrando uma personalidade difícil no trato com os
navegadores, com os outros capitães e com os indígenas.
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QUESTÃO 36
Sabe-se que um certo instrumento musical possui apenas teclas
pretas e teclas brancas e que 40% do total das teclas são pretas e,
além disso, que o número de teclas brancas ultrapassa em 19 o
número de teclas pretas. Sendo assim, é CORRETO afirmar que a
soma dos dígitos que compõem o número total de teclas do referido
instrumento é igual a
A)
B)
C)
D)

11
13
12
14

QUESTÃO 37
Uma companhia transportadora deverá transportar um certo
piano cujas dimensões estão representadas na figura abaixo.

120cm
32cm
70cm
60cm
150cm

Sabendo-se que o peso aproximado desse tipo de carga é de
225 quilos por metro cúbico de volume dela, o peso aproximado
desse piano, em quilos, será
A)
B)
C)
D)
28

193
191
189
195
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QUESTÃO 38
Para representar as várias durações dos sons musicais, as notas
representativas desses sons são escritas de formas diferentes,
sendo chamadas figuras ou valores, e as mais usadas são

Semibreve Mínima Semínima Colcheia Semicolcheia Fusa Semifusa

A semibreve é a figura de maior duração e tomada como unidade
na divisão proporcional dos valores, de modo que cada uma das
outras figuras vale a metade da que a precede, na seqüência acima. Para que as figuras tenham um valor determinado na duração do som, esse valor é previamente convencionado, e é a esse
espaço de duração que se dá o nome de tempo. Os tempos são
agrupados em porções iguais, de dois em dois, de três em três ou
de quatro em quatro, constituindo unidades métricas às quais se
dá o nome de compasso e, assim, têm-se os compassos binários,
ternários e quaternários. Na pauta musical, cada compasso é
separado do seguinte por uma linha vertical, chamada travessão.
Considere que a colcheia tem a duração de 1 tempo e que o
compasso representado na figura abaixo é um compasso
quaternário.

Com base na análise dessa figura, é CORRETO afirmar que a
nota (ou as notas) que falta(m) nesse compasso é (são)
A) uma semifusa.
B) duas semifusas.
C) uma fusa.
D) duas fusas.
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QUESTÃO 39
Os músicos Mateus, João e Lucas tocam violino, cavaquinho e
guitarra, respectivamente. Eles irão se apresentar em conjunto,
tocando um ao lado do outro. O número de posições em que eles
poderão aparecer é igual a
A)
B)
C)
D)

36
9
6
3

QUESTÃO 40
Em uma pesquisa eleitoral relativa a dois candidatos A e B,
foram entrevistados 1200 dos 85 mil eleitores que compõem o
eleitorado de uma certa cidade. Como resultado, 564 pessoas
se manifestaram optando pelo candidato A, 420 pelo candidato
B, e 216 eleitores não opinaram. Segundo essa pesquisa, o
número de eleitores da cidade que votarão em um dos
candidatos será igual a
A)
B)
C)
D)

30

39950
69700
29750
15300
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QUESTÃO 41
Leia este texto.
Pela primeira vez, cientistas ativaram uma poderosa nova fonte
de nêutrons, partículas subatômicas geralmente encontradas
no núcleo dos átomos. Após sete anos em construção, o
Laboratório Nacional Oak Ridge conseguiu produzir um feixe de
nêutrons por um milésimo de segundo na Fonte Spallation de
Nêutrons (SNS, na sigla em inglês), que custou US$ 1,4 bilhão e
é o maior programa científico civil dos EUA. "Spallation" é o
nome do processo de fragmentação nuclear que libera os
nêutrons.
Folha de São Paulo, 28 de abril de 2006.

Com base no texto acima, é CORRETO afimar que
A) prótons e nêutrons são partículas subatômicas encontradas
no núcleo dos átomos.
B) não existe átomo sem nêutron em seu núcleo.
C) prótons, nêutrons e elétrons são encontrados no interior do
núcleo de todos os átomos.
D) a formação de um feixe de nêutrons é facilitada devido à
repulsão dessas partículas com os prótons.
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QUESTÃO 42
Leia o texto a seguir.
Na quarta-feira do dia primeiro de março de 2006, ocorreu um
problema em uma das placas da barragem de rejeitos,
pertencente à Rio Pomba Empresa de Mineração, no município
de Miraí, na Zona da Mata, provocando o vazamento de,
aproximadamente, 400 milhões de litros de lama para o córrego
Bom Jardim, que deságua no rio Fubá. A lama é formada por
água com grande quantidade de argila, considerada como
rejeito do lavador de bauxita. Os principais impactos ambientais
constatados durante sobrevôo realizado pela equipe técnica da
FEAM, na quinta-feira, foram: inundação de áreas ribeirinhas,
destruindo pastagens e lavouras, com grande deposição de
sedimentos; excesso de turbidez (presença de sólidos em
suspensão) nas águas do córrego Bom Jardim e rio Fubá. Os
moradores da região informaram que houve mortandade de
peixes.
Entretanto, em julho de 2003, foram realizados testes para
classificação do material contido na barragem, cujos resultados
apontaram que o resíduo é classificado como Classe II B - Inerte,
segundo a Norma Brasileira 10.004/04, não contendo nenhum
tipo de substância química ou efeito patológico.
Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, 02/03/2006.

De acordo com o texto acima, a explicação para a mortandade
de peixes do córrego Bom Jardim e rio Fubá é de que
A) os peixes não conseguem nadar em águas turvas, pois
nessas águas há um aumento acentuado na quantidade de
oxigênio trazida pelas argilas, ricas neste elemento.
B) o rejeito de argila deve conter partículas de bauxita, que é um
composto tóxico.
C) o alumínio presente na bauxita é um metal altamente tóxico
aos seres vivos, não sendo detectado em análises de
argilas.
D) a turbidez da água se deve ao espalhamento de luz pelas
partículas de argila, o que leva à diminuição da quantidade
de oxigênio da água.
32
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QUESTÃO 43
Diversas técnicas são muito utilizadas em laboratórios de
Química. Relacione as atividades diárias da rotina de uma
pessoa contidas na primeira coluna com as operações
(técnicas) de laboratório e fenômenos contidos na segunda
coluna.
(1) preparar um refresco de uva a partir
de um suco concentrado
(2) adoçar o leite com açúcar
(3) preparar chá de canela
(4) usar naftalina na gaveta
(5) coar a nata de leite

(
(
(
(
(

) sublimação
) diluição
) filtração
) extração
) dissolução

A partir da relação feita, a seqüência CORRETA será
A)
B)
C)
D)

3,
4,
1,
3,

2,
1,
3,
2,

5,
5,
4,
4,

4,
3,
5,
5,

1
2
2
1

QUESTÃO 44
As águas para beber, engarrafadas industrialmente, geralmente
são purificadas por destilação simples e apresentam um caráter
levemente ácido. No rótulo de uma determinada água mineral
consta que o pH a 25 0C é de 5,9. Esse fato é atribuído à
A)
B)
C)
D)

sua evaporação.
sua ionização em íons hidrogênio e íons hidroxila.
presença de gás carbônico dissolvido.
presença de sais dissolvidos.
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QUESTÃO 45
Suspeitou-se que um certo lote de fertilizante estava
contaminado por apreciável quantidade de sal de mercúrio II
2+
(Hg ). Para se verificar a presença do mercúro II, foi realizado
um teste simples: misturou-se um pouco de fertilizante com água
e introduziu-se nessa mistura um fio de cobre polido, o qual ficou
coberto por uma película de mercúrio metálico. A equação
química que descreve o que ocorreu é
0

2+

2+

0

2+

2+

0

0

A) Hg + Cu
B) Hg + Cu

C) Hg + Cu
D) Cu + Hg
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Hg
Hg
Cu
Hg

2+

0

0

2+

+

Cu

+

Cu

+

Hg

+

Cu

0

2+

0

2+
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As questões a seguir, de 46 a 50, referem-se à Língua Estrangeira.
Se sua opção for por Espanhol, continue nesta página.
Se sua opção for por Inglês, vá para a página 39.

Lea el texto y conteste las cuestiones de 46 a 50

Los genes guiarán la dieta
La nutrigenómica estudia el complejo laberinto de
interacciones entre los alimentos y el ADN

En un futuro, quizá no muy lejano, antes de ir al
supermercado o de salir a cenar a un restaurante habrá
que pensar en llevar en la cartera no sólo la tarjeta de
crédito, sino también la genética. En ésta última se
05 encontrarán almacenadas las peculiaridades del
genoma personal directamente relacionadas con la
alimentación. A la hora de llenar la despensa o de elegir
en una carta se leerá el chip nutrigenético y un sistema
inteligente informará de los alimentos más
10 recomendados para que una persona en particular
reduzca el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
de cáncer o para que aumente su esperanza de vida.
Hay quienes incluso vaticinan que se podrán mejorar
ciertas facultades como la capacidad de concentración
15 simplemente siguiendo una dieta determinada.
01

Los expertos aseguran que 2006 será el año en el que
la nutrigenómica arranque con fuerza. Éstos últimos no
han sido buenos tiempos para la nutrición. Se han
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20

25

30
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publicado datos que parecen indicar que las dietas
bajas en grasas no son tan saludables como se había
pensado, la soja tampoco ha pasado los últimos
exámenes sobre sus beneficios. En definitiva, los datos
sobre alimentación son en la mayoría de los casos
confusos, pero esta situación, así como las
recomendaciones dietéticas universales, podrían tener
los días contados. "Hay que reconocer que somos
genéticamente diferentes y que reaccionamos de
manera diferente a los nutrientes, de ahí la idea de
combinar genética con nutrición. Así obtendremos
recomendaciones personalizadas y basadas en la
ciencia", asegura José Ordovás, director del
Laboratorio de Nutrición y Genómica de la Universidad
Tufts (Estados Unidos). De hecho, se piensa que las
investigaciones en esta área desvelarán las razones
por las que algunas personas se pasan la vida a dieta y
nunca logran adelgazar, o descubrirán el secreto de
aquellos que se pueden permitir una pésima
alimentación sin sufrir consecuencias catastróficas
para su salud.

En cualquier caso, parece que la genómica va a
modificar los hábitos alimenticios y, lo que es más, "va a
producir cambios en el consumidor porque hasta ahora
lo tenía todo hecho. En adelante tendrá que
preocuparse y responsabilizarse individualmente de su
45 salud y de sus elecciones dietéticas", dice Andreu
Palou, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de las Islas Baleares y miembro de la
Organización Nutrigenómica Europea.
40

Por Angela Boto - EL PAIS 05/04/2006 (Adaptación)
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CUESTIÓN 46
Según el texto,
A) la alimentación no ha sido buena estos último años.
B) la ciencia permitirá que una pésima alimentación no cause
daños a la salud.
C) gracias a la genómica, se mejorará la capacidad de
concentración.
D) la nutrigemónica podrá cambiar las costumbres
alimentarias.

CUESTIÓN 47
En el texto, José Ordovás hace una serie de declaraciones,
MENOS que
A) personas que pasan la vida a dieta lograrán adelgazar.
B) cada uno, con su ADN, reacciona de manera diferente a los
nutrientes.
C) será posible obtener una dieta específica para cada
persona.
D) nutrición y genética combinadas es una idea que se debe a
las diferencias de ADN.

CUESTIÓN 48
En el fragmento "elegir en una carta" (línea 07/08), la palabra
sublineada puede ser reemplazada por
A)
B)
C)
D)

naipe
epístola
menú
correspondecia
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CUESTIÓN 49
El texto trata de previsiones para el futuro, pero también relata
sucesos del pasado. Marca la alternativa en la que el verbo NO
ESTÁ en Futuro.
A) "habrá que pensar en llevar en la cartera" (líneas 02-03)
B) "descubrirán el secreto de aquellos" (líneas 36-37)
C) "se encontrarán almacenadas las peculliaridades" (líneas
04-05)
D) "podrían tener los días contados" (líneas 25-26)

CUESTIÓN 50

“de ahí la idea de combinar genética con nutrición. Así
obtendremos recomendaciones personalizadas y basadas
en la ciencia" (líneas 28-31).
En el fragmento, los elementos subrayados tienen,
respectivamente, el valor de
A)
B)
C)
D)

38

consecuencia - modo.
explicación - consecuencia.
consecuencia - explicación.
modo - consecuencia.
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Read the following text carefully and then answer the questions or
complete the statements placed after it.
THE LADY AND THE METIER

The actress's performance
on Central Station (1998)
rendered her a nomination
for the largest movie
award: the Oscar

Fernanda Montenegro, the most celebrated actress in Brazil,
shines on TV and in the cinema, wants to return to stages, and
feels for never having played Shakespeare.
Those who hear the name
Fernanda Montenegro also
hear a tune that has been
repeated for years: unanimity
among critics and audiences,
myth of the arts, the great lady
of theater… but, despite being
merited, the adjectives can't
help us feeling that, after a few
minutes of conversation, this
76-year-old Carioca, born
Arlette Pinheiro Esteves da
Silva, looks like an old friend
of ours, always coming up

with a new subject. "They
make up this thing of
unanimity, I'm nothing like
that," she says. It's difficult to
f i n i s h t h e i n t e r v i e w,
conducted in the comfortable
apartment where the actress
lives with husband Fernando
Torres, also an actor, in Rio.
Fernanda comes from a
humble family. She was
raised in Campinho, a
neighborhood in suburban
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Rio, and defines herself as an
endowed worker, dedicated to
her métier. She won through
her efforts, and today collects
awards, including the Silver
Bear at the Berlin Festival for
Central Station, by Walter
Salles, 1998. She also won an
Oscar nomination for the
same movie, a moment she
considers the most
remarkable of her career. "It
was, but without dazzle," she
insists on saying.

Fernanda created her
pseudonym while adapting
texts for the radio, at a very
early age. After nearly six
decades of career, she admits
to the lack of a Shakespeare.
"But I wouldn't be in a position
to do it. An author of this
dimension requires fulltime
dedication and a great
production.”
TAM Magazine, 26 April 2006, p. 32.

QUESTION 46
Fernanda Montenegro is considered to be
A)
B)
C)
D)

the oldest actress in Brazil.
an actress of the old times.
the best interviewer on TV.
a great theater actress.

QUESTION 47
The text states that Fernanda Montenegro is
A)
B)
C)
D)

40

a name she found for herself in her career.
a name some director invented for the actress.
the name of one of the characters she played.
the name the actress was given in birth.
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QUESTION 48
From the text we understand that Fernanda Montenegro
A)
B)
C)
D)

started acting in the year 1976.
performed in over 76 films.
was born 76 years ago.
has been an actress for 76 years.

QUESTION 49
According to the text, Fernanda Montenegro
A)
B)
C)
D)

won an Oscar for the film Central Station.
did not want to make the film Central Station.
became famous with the film Central Station.
was awarded a Silver Bear for Central Station.

QUESTION 50
The text states that one thing Fernanda Montenegro regrets is
A)
B)
C)
D)

not meeting the great playwright Shakespeare.
not having acted in a Shakespeare play.
that she played too many Shakespeare plays.
to have read too many plays by Shakespeare.
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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
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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

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D

TIPO I

UFSJ - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL/2006 - MÚSICA

TEMA PARA REDAÇÃO
Para muitas pessoas, a música pode sempre ser relacionada
com um momento específico, com um acontecimento, e para
cada um desses momentos as pessoas optam por um tipo de
música ou ritmo. Pode-se imaginar que essa relação da música
com a vida das pessoas funciona como uma terapia em que se
cuida da nossa mente e do corpo.
Com base nessa idéia, escreva uma dissertação, de
aproximadamente 20 linhas, abordando a importância da
música na vida das pessoas.
LEMBRE-SE: Tema não é título. Portanto, não se esqueça de
dar um título à sua redação. Para fazer o seu rascunho, use o
espaço das páginas seguintes.
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