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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto atentamente:
Quanto custa ser classe média?
Marinella Castro, Paula Takahashi e Frederico Bottrel
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Serviços e produtos que na classe D eram considerados artigos de luxo
se tornaram febre de consumo da nova classe C. Educação, carro na garagem,
viagem de avião, TV por assinatura, internet de alta velocidade e até
tratamentos em clínicas estéticas passaram a fazer parte do orçamento dos
mais de 32 milhões de brasileiros que nos últimos 10 anos entraram na classe
média. Somado, o pacote chega a consumir quase 60% da renda média das
famílias, estimada em R$ 2.295 pelo instituto de pesquisa Data Popular. Isso
sem contar os gastos básicos com saúde, alimentação e moradia, que não
entram na conta.
Além do novo pacote de gastos, a nova classe média tem uma faixa de
renda que pode ser perigosa quando o assunto é tributação. O Imposto de
Renda para pessoa física é cobrado pela Receita Federal com base numa
tabela de alíquotas. Sobre a renda mensal de 1.164,01 até 2.326,00, há
desconto de 15%. Acima desse valor, no entanto, o desconto passa a ser de
27,5%. Como o valor limite é muito próximo à média familiar desse novo grupo,
há sempre o risco de um pequeno ganho extra gerar uma nova facada no
recolhimento.
Levantamento realizado pelo Estado de Minas em parceria com o site de
pesquisas Mercado Mineiro e empresas do setor estimou em R$ 1.337,71 os
gastos médios mensais nos lares de famílias que possuem um filho em escola
particular, enquanto o custo sobe para R$ 1.348,78 se um dos integrantes
estiver na faculdade. Incluídas na rotina doméstica, as novas aquisições
também se tornam a maior ameaça ao equilíbrio do orçamento. Perigo que pode
ser ainda maior já que outros hábitos também recém-chegados aos domicílios,
como a alimentação fora do lar e a prestação da casa própria, podem aumentar
ainda mais esse peso.
Para Edilson Nascimento, gerente de Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - que mede o
consumo das famílias por classe de renda, e não por segmentação social -, é
nítida a incorporação de serviços na faixa da população que ganha acima de
R$ 1.245. “É isso que diferencia bastante uma classe de renda da outra. As
famílias com menor poder aquisitivo tendem a utilizar serviços gratuitos”,
pondera. Entre os novos contratos estão a educação, TV por assinatura e
internet.
Segundo o último levantamento da POF, o peso da educação sobre o
orçamento das famílias que ganham entre R$ 1.245 e R$ 2.490 foi de 1,6%
da renda, subindo para 2,4% entre aquelas que recebem entre R$ 2.490 e
R$ 4.150. Na faixa inferior, entre a parcela da população com rendimento de até
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R$ 830, a participação desse item não chega a 1%. No caso do item que engloba
40 pacote de telefone, TV e internet, os gastos saem de míseros R$ 1,11 ao mês
para quem ganha até R$ 830, para R$ 21,64 entre aqueles que recebem entre
R$ 2.490 e R$ 4.150, alta superior a 19 vezes.
Alessandra Bortoni, gerente de projeto da Nova Classe Média da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, reconhece o
45 crescimento da demanda por educação, um grande gargalo nos estratos mais
baixos da sociedade. “Esse é um dos focos, já que os pais querem um futuro
melhor para seus filhos”, observa.
O sócio-diretor do Instituto Data Popular, Renato Meirelles, diz que são
justamente esses itens, provenientes do setor de serviços, que têm maior peso
50 na inflação da classe C. Ele lembra que a universidade particular é uma recente
conquista da classe média, assim como a TV por assinatura e internet banda
larga.
A família do restaurador de fotografias Amâncio Miguel da Silva, com
ganhos dentro da faixa de R$ 1 mil a R$ 4 mil, sentiu os efeitos do crescimento da
55 renda, incorporando novos hábitos de consumo ao orçamento. A casa onde
moram, na Região Norte de Belo Horizonte, está sendo reformada e tem
internet. Odete Silva é dona de casa, e Amâncio Júnior, o filho da casa, que ainda
mora com a família, é porteiro. Eles costumam comprar passagens de avião
para visitar a filha, que mora no Espírito Santo. Ela já concluiu a universidade e
60 também mestrado em engenharia ambiental e hoje trabalha dentro e fora do
país.
Apesar disso, o restaurador aponta falhas no modelo que levou milhões a
ascenderem à classe média. “É verdade que a renda melhorou, mas para viver
com orçamento em dia é preciso abrir mão de coisas muito importantes, como
65 saúde”, pondera. Amâncio Silva, que trabalha por conta própria, considera o
transporte público ruim e gostaria de ter um convênio médico. Ele desenvolveu
um ponto de vista sobre a classe C. “Acho que, para ser classe média, a pessoa
deveria conseguir pagar suas despesas e arcar com os custos da educação. A
educação de qualidade ainda é uma barreira para os brasileiros”.
Fonte: CASTRO, Marinella; TAKAHASHI, Paula; BOTTREL Frederico. Quanto custa ser
classe média? Estado de Minas, Belo Horizonte,
11 set. 2011. Economia, p. 16.

QUESTÃO 01
Ao intitular o texto com uma pergunta, o autor pretendeu provocar uma discussão
sobre
A) os ônus e os bônus a que estão expostas as pessoas que ascenderam à classe
média.
B) a porcentagem dos lucros obtidos pela nova classe média.
C) a impossibilidade de constituição da classe média no Brasil.
D) os desafios de quem passou da classe C para a classe D.
4
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QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que
A) os gastos com telefone, TV e internet podem subir muito dependendo da renda
familiar.
B) segundo dados da POF, quanto maior a renda, mais o quesito educação pesa no
orçamento das famílias.
C) uma renda maior pode gerar um custo elevado em termos de recolhimento de
impostos.
D) a população de baixa renda, segundo pesquisas, endividou-se por causa de
seus sonhos de consumo.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que expressa a ideia básica do primeiro parágrafo do texto.
A) Estabelecimento da relação entre passado e presente como fundante das
articulações intratextuais.
B) Comparação entre passado e presente em relação às articulações
extratextuais.
C) Introdução de um ponto de vista que vale para os brasileiros em relação a outros
países do mundo.
D) Construção de um contrato de leitura ligado às relações exofóricas e às classes
sociais brasileiras.
QUESTÃO 04
No trecho do texto “[...] até tratamentos em clínicas estéticas passaram a fazer parte
do orçamento dos mais de 32 milhões de brasileiros[...]” (linhas 3-5), o elemento
coesivo destacado estabelece ideia de
A)
B)
C)
D)

gradação, que finaliza os componentes de uma escala.
proporção, que compara os constituintes de uma afirmação.
concessão, que permite a junção de afirmações contrárias.
autorização, que legitima certas ações positivas.

QUESTÃO 05
Na frase do segundo parágrafo do texto, “Além do novo pacote de gastos, a nova
classe média tem uma faixa de renda que pode ser perigosa quando o assunto é
tributação.” (linhas 10-11), verifica-se
A)
B)
C)
D)

um argumento em favor do aumento da renda do brasileiro.
uma informação propedêutica de estatística tributária.
a veiculação de informações específicas sobre tributos dos brasileiros.
um paradoxo iniciado pelas mudanças na renda do brasileiro.
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QUESTÃO 06
Em relação aos segundo e terceiro parágrafos do texto, é CORRETO afirmar que as
articulações textuais dependem, do ponto de vista argumentativo,
A)
B)
C)
D)

apenas de adjetivos e preposições.
prioritariamente dos conectivos.
especialmente de adjetivos e advérbios.
somente dos substantivos e conectivos.

QUESTÃO 07
Os dados estatísticos apresentados no texto serviram, de modo geral, para
A) confundir o leitor, pois contextualizam várias situações simultâneas.
B) apresentar o comprometimento da renda de quem ascendeu à classe média.
C) exemplificar como as pessoas da classe média podem realizar investimentos
seguros.
D) persuadir as pessoas da classe D a consumirem como as pessoas da classe C.
QUESTÃO 08
Na frase do texto, “Alessandra Bortoni, gerente de projeto da Nova Classe Média da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, reconhece o
crescimento da demanda por educação, um grande gargalo nos estratos mais
baixos da sociedade.” (linhas 43-45), no uso da palavra “gargalo”, encontra-se
A) uma asserção causada por uma adjetivação alegórica.
B) uma conclusão instaurada por um item de valor metafórico.
C) o reconhecimento das dificuldades passadas pela Presidência por meio de um
item gramatical.
D) um argumento desfavorável à política brasileira devido ao uso de um item
metonímico.
QUESTÃO 09
Com base nos dois últimos parágrafos do texto, é INCORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

6

as despesas com saúde e educação impedem outros investimentos.
a família do restaurador ascendeu à classe média.
mesmo com as dificuldades, a família investiu na educação.
apesar de a família se permitir algumas regalias, alguns gastos ainda pesam.
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QUESTÃO 10
O exemplo da situação vivida pelo restaurador no texto é
A) uma indicação dos problemas causados em toda a sociedade brasileira pelo
aumento da renda.
B) um recurso argumentativo que visa à valorização do crescimento da renda.
C) um indicador de que o aumento da renda trouxe apenas benefícios aos
brasileiros.
D) uma generalização relacionada a toda população de restauradores no contexto
brasileiro.
QUESTÃO 11
A ponderação do restaurador, no último parágrafo do texto,
A)
B)
C)
D)

traz um alerta e uma crítica ao crescimento da renda do brasileiro.
indica uma falha política recorrente que atinge a classe média brasileira.
tem o objetivo de criticar o sistema de saúde pública do Brasil.
mostra apenas que a classe média é sempre obrigada a abrir mão de alguma
coisa.

QUESTÃO 12
Leia a charge abaixo.

Fonte: Jornal Estado de Minas,
Opinião, 13 set. 2011, p. 8.

Na charge, o autor usa um recurso semântico que também pode ser percebido no
texto lido anteriormente, especificamente no trecho
A)
B)
C)
D)

“[...] hoje trabalha dentro e fora do país.” (linhas 60-61)
“[...] uma nova facada no recolhimento.” (linhas 16-17)
“[...] modelo que levou milhões a ascenderem à classe média.” (linhas 62-63)
“[...] os pais querem um futuro melhor para seus filhos.” (linhas 46-47)
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QUESTÃO 13
“Quase todas as mulheres, de uma forma ou de outra, tomavam parte na vida
econômica da cidade. As gravuras dos livros de etiqueta da Renascença e a
sugestão na citação de Robert Mandrou - mostrando mulheres que permaneciam
na privacidade de seus lares - estão longe dos fatos revelados em processos
judiciais ou em contratos privados [...]. A vida pública das mulheres urbanas não se
estendia, entretanto, às assembleias cívicas ou aos conselhos.”
DAVIS, Natalie Zenon. Cultura dos povos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 67-68.

O texto da historiadora norte-americana Natalie Zenon faz uma referência à
situação das mulheres francesas do século XVI. O texto mostra que as mulheres
A) permaneciam na privacidade de seus lares, conforme revelam as fontes
documentais encontradas em processos judiciais ou contratos privados.
B) vítimas de preconceitos, não exerciam nenhuma atividade econômica,
permanecendo na privacidade de seus lares.
C) participavam ativamente da vida econômica das cidades, bem como exerciam
um papel fundamental na sociedade política organizada.
D) nesse período de expansão urbana, trabalhavam ativamente, porém não
participavam das instituições políticas.
QUESTÃO 14
Considerando-se o primeiro plano global de desenvolvimento da economia
brasileira, o Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, é CORRETO afirmar
que as cinco grandes áreas de investimentos públicos foram
A)
B)
C)
D)

8

energia, agricultura, reforma agrária, combate à corrupção e saúde.
energia, combate à corrupção, reforma agrária, saúde e agricultura.
energia, independência de capital externo, indústria, saúde e educação.
energia, transportes, alimentação, indústria e educação.
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QUESTÃO 15
“Para a cabeça de parte da juventude, o que sai do universo do showbiz não tem a
mínima importância. O universo começou a partir de Elis Regina ou de Ivete
Sangalo [...]. Tudo o mais, [...] a Renascença, a era das navegações, a Dieta de
Worms, o édito de Nantes, a Revolução Francesa, a invasão da Normandia é a
massa informe de atos e fatos que se amontoam no espaço.”
CONY, C. H. O Brasil dos brasileiros. Folha de S. Paulo, 29 out. 2010.

A respeito dos eventos históricos citados na passagem acima, é CORRETO afirmar
que
A) nenhum ocorreu no contexto da Reforma Protestante e Contrarreforma no
século XVI.
B) nenhum está diretamente relacionado com a história do Brasil e da América
Portuguesa.
C) todos estão diretamente relacionados ao contexto do desenvolvimento histórico
de algum país europeu.
D todos ocorreram antes da Revolução Gloriosa na Inglaterra e da emergência do
liberalismo.
QUESTÃO 16
Sobre a Guerra do Vietnã, é INCORRETO afirmar que foi
A) um conflito bélico em que os norte-vietnamitas resistiram, impondo diversas
derrotas aos Estados Unidos da América.
B) uma intervenção bélica dos Estados Unidos da América no Vietnã para conter os
avanços do socialismo na região.
C) um conflito bélico situado no contexto da Guerra Fria, no qual o mundo estava
dividido em dois blocos: o capitalista e o socialista.
D) um conflito bélico entre Estados Unidos da América e Vietnã em defesa da
autonomia do Vietnã do Norte, leal ao mundo capitalista.
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QUESTÃO 17
Observe as cenas que retratam o Brasil de ontem e de hoje.

Fonte: fotosearh.com.br/fotos/imagens

Fonte: https://sitededicas.uol.com.br/clip_cidhist

Fonte: fotosearh.com.br/fotos/imagens

Fonte: www.brenofortes.com/fotos/

Considerando as imagens acima, analise as seguintes afirmações:
I.

As imagens retratam os diversos tempos históricos da sociedade brasileira,
mostrando que, embora tenha ocorrido um grande desenvolvimento
econômico, os problemas sociais do passado continuam presentes.
II. As imagens não representam diversos tempos históricos, mas apenas apontam
que a economia brasileira se desenvolveu, necessitando de tecnologias mais
avançadas, e parte da população não acompanhou essa evolução.
III. As imagens são representações da sociedade brasileira, que se transformou e
não conseguiu incorporar uma grande parcela da população no seu processo de
desenvolvimento econômico.
IV. As imagens sugerem que as contradições econômicas e sociais brasileiras não
foram superadas mesmo com o progresso técnico.
A partir dessa análise, são CORRETAS apenas as afirmações
A)
B)
C)
D)
10

I e II
I, II e IV
II e III
I, III e IV
Curso de Arquitetura e Urbanismo

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/1

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO I

QUESTÃO 18
Na segunda metade do século XIX, Brasil e Estados Unidos extinguiram a
escravidão em seus territórios. Assinale a alternativa que compara de maneira
CORRETA os dois processos de emancipação dos escravos.
A) No Brasil, a emancipação resultou de um longo processo que foi impondo
restrições ao trabalho cativo, mas, nos Estados Unidos, ela ocorreu durante uma
guerra civil sangrenta, pois parte dos proprietários rurais do país lutou para
manter a escravidão.
B) Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o tráfico de escravos africanos foi
legalmente permitido até a proclamação da lei que determinou o fim da
escravidão, o que explica o grande número de afrodescendentes nesses países.
C) No Brasil, a emancipação beneficiou grande parte da população do país, mas,
nos Estados Unidos, ela favoreceu um contingente muito pequeno de pessoas,
pois a mão de obra livre já predominava em grande parte do território norteamericano.
D) Tanto o Brasil como os Estados Unidos libertaram seus escravos com a
finalidade de recrutá-los para a guerra contra nações vizinhas, a guerra contra o
Paraguai, no caso do brasileiro, e a guerra contra o México, no caso norteamericano.
QUESTÃO 19
Os gastos militares das potências europeias (Alemanha, Áustria-Hungria, GrãBretanha, Rússia, Itália e França) cresceram de 132 milhões de libras esterlinas em
1880 para 288 milhões da mesma moeda em 1910. Em 1900, a Grã-Bretanha tinha
49 navios de guerra e a Alemanha 14. Em 1914, o número desses navios subiu para
64 na Grã-Bretanha e para 40 na Alemanha.
As informações apresentadas indicam que
A) as potências capitalistas, depois da revolução comunista que originou a União
Soviética, armaram-se para combater uma possível expansão internacional do
bolchevismo.
B) depois da Primeira Guerra Mundial, a tensão entre as potências europeias ainda
era grande, o que produziu uma corrida armamentista da qual resultou a
Segunda Guerra Mundial.
C) os grandes Estados europeus do período participavam de uma corrida
armamentista, pois a expansão imperialista dentro e fora da Europa gerou
intensa disputa por mercados e conflitos pelo controle de domínios coloniais.
D) a corrida armamentista produziu um perfeito equilíbrio militar entre as potências,
situação na qual todas temiam ameaçar suas adversárias, o que assegurou um
longo período de paz na Europa até a ascensão do nazismo na Alemanha.
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QUESTÃO 20
Observe a imagem abaixo.

Fonte: Quadro de Pedro Américo de
Figueiredo de Melo, 1893.
Disponível em:
<www2.uol.com.br/historiaviva/artigos/i
magem_de_martir/>.

Relacione as afirmações a seguir com a imagem acima.
I. A imagem é uma representação da antropofagia e do esquartejamento praticado
no Brasil com o objetivo de resguardar a ordem pública.
II. A imagem representa uma forma de exercício do poder político da Coroa
Portuguesa de castigar, exemplarmente, aqueles que contrariassem seus
interesses.
III. A imagem estabelece uma relação entre Tiradentes e Cristo, reforçando, dessa
forma, a imagem do herói nacional que se sacrifica em prol da causa nacional.
IV. A imagem reforça o nacionalismo da Coroa Portuguesa, que procurava
preservar os interesses do Brasil punindo aqueles que os contrariavam.
A partir do enunciado, estão CORRETAS apenas as afirmações
A)
B)
C)
D)

12

I e IV
II e III
I, II e IV
I, III e IV
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QUESTÃO 21
“Na história, os jacobinos encabeçavam um clube, em princípio parisiense, mas que
em seguida abriu filiais em toda a França. Esse clube reunia deputados da
Assembleia Nacional com a finalidade de operar um contato direto com o novo
poder político da Assembleia Nacional [...]. Esses jacobinos não apresentavam
evidentemente um perfil único e monolítico; eles conheceram uma evolução interna:
passaram de um clube elitista e fechado no início - sobretudo burguês - para uma
abertura progressiva em direção a categorias sociais mais amplas. Essa sociologia
jacobina se constitui em uma certa elite, mas uma elite que se democratizou a partir
de 1793, quando o número de sociedades populares explodiu brutalmente.”
VOVELLE, Mechel. Entrevista ao jornal Folha de São Paulo, 3 set. 2000.

Assinale a alternativa que define de maneira CORRETA o grupo político comentado
por Vovelle.
A) Um grupo de cortesãos que auxiliavam os reis a governarem a França durante o
período absolutista.
B) Um dos principais grupos políticos da Revolução Francesa que adquiriu uma
posição hegemônica durante o período do Terror.
C) Um grupo de apoio a Napoleão Bonaparte no momento em que conquistou a
posição de imperador da França.
D) Um dos principais grupos religiosos da Reforma Protestante que enfrentou a
monarquia francesa em uma sucessão de guerras.
QUESTÃO 22
Observe a charge abaixo.

Fonte: Ilustração de Mollica.
<www.expo500anos.com.br>.

A charge é uma representação histórica da organização política da Primeira
República (1889-1930). A imagem nos remete
A)
B)
C)
D)

ao poder dos governadores.
à política dos Governadores.
ao Coronelismo e controle do poder.
à política do Café com Leite.
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QUESTÃO 23
As ideias republicanas, sobretudo a partir de 1870, estimularam políticos e
intelectuais a repensarem a nação brasileira. Depois da Guerra do Paraguai (18641870), as ideias republicanas foram reforçadas em consequência do
A) contato do Brasil com a região do Prata, poder despótico exercido por D. Pedro
II, disputas políticas entre liberais e conservadores e revoltas populares.
B) crescimento industrial brasileiro, surgimento de uma classe média, pressão dos
partidos socialistas e abolição da escravatura.
C) crescimento industrial do poder moderador exercido por D. Pedro II, políticas
externas do governo e disputas entre liberais e conservadores.
D) contato do Brasil com a região do Prata, conflitos entre Igreja e governo,
conflitos entre militares e governo e abolição da escravatura.
QUESTÃO 24
“O tesouro da Igreja (de onde ela crê retirar para conceder as indulgências) não
consiste nos méritos do Cristo e dos santos, pois estes operam constantemente,
sem a intervenção do Papa, a graça no homem interior [...]. O verdadeiro tesouro da
Igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus.”
“Aquele que dá aos pobres ou empresta aos necessitados faz melhor que se
comprasse indulgências [...]. A menos que tenham riquezas supérfluas, os cristãos
devem aplicar o que eles têm às necessidades de suas casas em vez de prodigalizálas na compra de indulgências.”
Fonte: DELUMEAU, J. Naissance et affirmation de la Réforme.
Paris: PUF, 1965. p. 82.

As passagens acima foram escritas por
A) Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, no contexto em que a Igreja
Católica defendia suas teses tradicionais e preparava uma série de medidas
para combater a Reforma Protestante.
B) Maximilien Robespierre, líder jacobino na Revolução Francesa, no contexto em
que os revolucionários redefiniam as relações entre Estado e Igreja no sentido
de diminuir o peso político dessa última.
C) Martinho Lutero, um dos principais líderes da Reforma Protestante, no contexto
em que os reformados começavam a atacar as práticas e concepções da Igreja
Católica.
D) Karl Marx, líder socialista do século XIX, no contexto em que o movimento
operário definia sua ideia de revolução e criticava a maneira como o
pensamento liberal interpretava as relações sociais.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 25
Para os conjuntos
A = {x ; x0Z e 0#x-1#4},
B = {x ; x0Z e x2+2x-3<0} e
C = {x ; x0Z e 10#10X#2305},
é CORRETO afirmar que
A) A - C = {2, 3, 4}

1B=i
A1 C = C
A c B = {1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}

B) A
C)
D)

QUESTÃO 26
Na figura abaixo, estão representados os números complexos Z1 e Z2 por meio de
seus afixos A e B, respectivamente.

Z1

1
2 3

-1
-2

Z2

Considerando essa figura, é CORRETO afirmar que
A) o afixo de (Z1 . Z2) é um ponto do 2º quadrante.
B) (Z1)2 = 2i
C) | Z1 + Z2| = 3
Z1
D) o afixo de
é um ponto do 2º quadrante.
Z2
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QUESTÃO 27
Em uma promoção, determinada loja oferece duas formas de pagamento. À vista,
com 25% de desconto sobre o preço do produto, ou dividindo esse valor em duas
prestações iguais. A primeira prestação é paga no ato da compra e a segunda, um
mês após.
Essa loja cobra, nas vendas a prazo, juros mensais de taxa igual a
A)
B)
C)
D)

75%
100%
25%
50%

QUESTÃO 28
Dado o polinômio p(x) = x4 - 3x3
A)
B)
C)
D)

-3x2 + 11x - 6, é CORRETO afirmar que

p(10) é um número de cinco algarismos.
tem quatro raízes distintas.
na divisão por x + 2, apresenta resto igual a 4.
é divisível por x - 1.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que expressa os valores reais de k, para os quais tem-se
x2 - kx + 1

$0

2x2 - 4x+3
A) -2#k#2
B) k> - 2
C) k<2
+2
D) k ≠ QUESTÃO 30
A respeito do sistema

{

x+y-az = 1
3x-y-2z = 6
2x + 2y - 2z = b

é CORRETO afirmar que
A) se a ≠ 1, o sistema tem solução única.
B) se b = 2, o sistema tem infinitas soluções.
C) se a = 1 e b = 2, o sistema não tem solução.
D) se a = 1, o sistema tem infinitas soluções.
16
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QUESTÃO 31
A figura ao lado é conhecida como o
Homem Vitruviano (Leonardo da Vinci,
1490). Nela, um homem nu aparece
inscrito em um quadrado e em um círculo,
ambos de mesma área. Considerando R o
raio desse círculo e L o lado desse
quadrado, é CORRETO afirmar que:
A) R = L/2
B)
C)
D)

p = (L/R)2
p = L2/2R
p = 2L/R

Fonte:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/
imagem/wm000002.jpg>.
Acesso em: 12 set. 2011.

QUESTÃO 32
Se o volume de um tetraedro regular é (2 2)/3 cm3, a medida de sua aresta é, em
centímetros:
A)
B)
C)
D)

3
2/3
6
2

QUESTÃO 33
Dados o ponto P(-1,2) e as retas r: 2x - 5y + 7 = 0 e s: 2x + y + 7 = 0, é CORRETO
afirmar que
A) o ponto de interseção das duas retas tem coordenadas

- 72 , 0 .

B) o ponto P pertence à reta r.
C) as retas r e s são paralelas.
D) as retas r e s não têm ponto comum.
Curso de Arquitetura e Urbanismo
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QUESTÃO 34
O gráfico da função f(x) = ax2 + bx + c é:
y

0,75

x
1,50

Com relação a f(x), é INCORRETO afirmar que
A) seu discriminante (D) é maior que zero.
B) o vértice da parábola tem ordenada positiva.
C) o coeficiente do termo quadrado (a) é positivo.
D) as raízes da função quadrática são 0 e 3/2.
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QUESTÃO 35
Na figura a seguir, estão representados os esboços dos gráficos das funções f(x) e
g(x).
y

f(x)

4

x
4

3

2

1

1

2

3

4

5

g(x)

4

Sobre essas funções, é CORRETO afirmar que
A) quando x assume valores cada vez maiores, g(x) assume valores cada vez
maiores.
B) à medida que x assume valores cada vez maiores, g(x) assume valores cada vez
menores.
C) à medida que x assume valores cada vez menores, f(x) se aproxima de zero.
D) quando x assume valores cada vez menores, f(x) assume valores próximos de
zero.
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QUESTÃO 36
O teodolito é um instrumento de medida de ângulos bastante útil na topografia. Com
ele, é possível determinar distâncias que não poderiam ser medidas diretamente.
Para calcular a altura de um morro em relação a uma região plana no seu entorno, o
topógrafo pode utilizar esse instrumento adotando o seguinte procedimento: situa o
teodolito no ponto A e, mirando o ponto T no topo do morro, mede o ângulo de 30º
com a horizontal; desloca o teodolito 160 metros em direção ao morro, colocando-o
agora no ponto B, do qual, novamente mirando o ponto T, mede o ângulo de 60º com
a horizontal.
T

30º
A

60º
B

160 m

Se a altura do teodolito é de 1,5 metros, é CORRETO afirmar que a altura do morro
com relação à região plana à qual pertencem A e B é, em metros:
A) 80

3 + 1,5

B) 80

3

-1,5

C) 160 3 + 1,5
3
D) 160 3
3
20
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QUESTÃO 37
Por razões de segurança, muitos estabelecimentos utilizam espelhos antifurto.
Trata-se de espelhos convexos que permitem um amplo ângulo de visão para quem
observa as imagens formadas no mesmo. Imagine que uma pessoa de 1,80 m de
altura esteja situada a 4,0 m de distância de um espelho antifurto. Sabendo que a
distância focal desse espelho é de - 0,2 m, é CORRETO afirmar que a posição da
imagem formada e a sua ampliação são, respectivamente,
A)
B)
C)
D)

0,047 m e 0,19
- 0,19 m e 0,047
0,8 m e 0,47
0,47 m e 0,8

QUESTÃO 38
Um determinado alimento possui seu valor nutricional informado em sua
embalagem, que é de 360 kcal. Utilizando a aproximação que 1 cal = 4,2 J, ao digerir
esse alimento, é CORRETO afirmar que nosso organismo está recebendo uma
quantidade de energia de
A)
B)
C)
D)

42 kW h
42 kW h
0,42 W h
0,42 kW h

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa cujos pares representam forças conservativas.
A)
B)
C)
D)

Força gravitacional e força elétrica.
Força magnética e força de atrito.
Força de atrito e força gravitacional.
Força elétrica e força de resistência do ar.

QUESTÃO 40
Considerando a Primeira Lei da Termodinâmica, pode-se destacar alguns
processos termodinâmicos interessantes como, por exemplo, o processo de
expansão livre, que é um processo adiabático, em que nenhum trabalho é feito
sobre ou pelo sistema. Nesse tipo de processo, é CORRETO afirmar que a variação
de energia interna é
A)
B)
C)
D)

igual à quantidade de calor perdida pelo sistema.
igual à quantidade de calor absorvida pelo sistema.
nula.
igual ao dobro da quantidade de calor perdida pelo sistema.
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QUESTÃO 41
Sabe-se que, na mecânica newtoniana, um corpo isolado de forças externas e em
repouso em relação a um determinado referencial inercial não possui energia. Ele
só adquire energia se uma força externa lhe conferir energia cinética ou potencial.
Já na Teoria da Relatividade, massa e energia são equivalentes. Dessa forma, um
corpo em repouso, cuja massa de repouso é m0, possui uma energia de repouso,
dada por m0 C2, onde C é a velocidade da Luz. Suponha que você dispõe de um
equipamento capaz de transformar a massa de um corpo em energia. Sabendo-se
que o calor latente de fusão do gelo é Lf = 80 cal/g e aproximando 1 cal = 4,2 J, o
valor aproximado de massa, em gramas, necessário para transformar um “Iceberg”
de massa igual a 27,0 mil toneladas de gelo que se encontra a 0° C em água a 0° C é
A)
B)
C)
D)

0,1
1,0
10,0
0,01

QUESTÃO 42
A luz de uma fonte de laser com determinada frequência f é enviada da estação
espacial internacional e penetra num pequeno objeto celeste formado apenas por
gases, mudando sua direção de propagação.
Assinale a alternativa cuja quantidade NÃO foi alterada no feixe de laser ao penetrar
nesse objeto.
A)
B)
C)
D)

A amplitude.
A velocidade de propagação.
O comprimento de onda.
A frequência.

QUESTÃO 43
Suponha que um grande espelho foi fixado na superfície da Lua, para que se
pudessem realizar experimentos para medir a distância entre a Terra e a Lua. Foi
emitido, então, um feixe de laser da Terra, que é captado após 2,56 segundos.
Baseado nessa medida, desconsiderando os movimentos da Terra e da Lua e
usando C = 300.000 km/s, a distância entre o nosso planeta e o seu satélite natural é
A)
B)
C)
D)

22

768.000 km
384.000 km
192.000 km
300.000 km
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QUESTÃO 44
Pedro, de massa m = 100 kg, sobe por uma corda de massa desprezível, que passa
por uma roldana presa ao teto, sem atrito, e tem presa na outra extremidade uma
caixa de massa 150 kg. Considerando a aceleração da gravidade como sendo igual
a 10 m/s2, é CORRETO afirmar que o módulo da aceleração mínima que Pedro
deveria ter para levantar a caixa do solo é de
A)
B)
C)
D)

2 m/s2
10 m/s2
5 m/s2
- 2 m/s2

QUESTÃO 45
Um menino construiu uma arma de brinquedo com uma mola e um pequeno pedaço
de cano. Ele fixou o pedaço de cano na horizontal e comprimiu a mola de uma
distância de 4 cm a partir de sua posição de equilíbrio. Uma bolinha de plástico de
massa 5 g foi introduzida pelo cano. Se desprezarmos o atrito entre a bolinha e o
cano, sendo a constante da mola k = 8 N/cm, a velocidade com que a bolinha de
plástico sairá do cano quando o menino liberar a mola será de
A)
B)
C)
D)

160 m/s
1,6 m/s
0,16 m/s
16 m/s

QUESTÃO 46
Carlos dirige seu carro numa estrada plana com uma velocidade de 90 km/h. De
repente, ele avista um cavalo na estrada e instantaneamente pisa no freio. Se o
coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada vale 0,5 e o cavalo estava a
50 m de distância do carro, é CORRETO afirmar que ele
A)
B)
C)
D)

atropela o cavalo, pois ele só conseguiria parar seu carro em 62,5 m.
não atropela o cavalo, pois conseguiria parar seu carro em 50 m.
não colide com o cavalo pois ele para seu veículo em 40 m.
atropela o cavalo, pois ele só conseguiria parar seu carro em 125 m.

QUESTÃO 47
Suponha que seja construída uma caixa isolada e nesta sejam colocados dois
cubos de 1 kg de alumínio em contato térmico. Sendo o calor específico do
Alumínio 900 J/(kg. K) e as temperaturas dos blocos inicialmente são 400 K e 200
K, a temperatura T final dos dois blocos após o sistema atingir o equilíbrio térmico
será de
A)
B)
C)
D)

5730 C
3000 C
270 C
3270 C
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QUESTÃO 48
Das afirmativas abaixo:
I - Durante uma transição de fase existe uma variação da temperatura do sistema.
II - A Lei Zero da Termodinâmica define Entropia.
III - Só existirá troca de calor entre dois corpos em contato térmico se estes
possuírem temperaturas diferentes.
De acordo com essa análise, está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
A)
B)
C)
D)

24

II e III
I e III
III
I, II e III
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Rascunho do Cartão de Respostas
Ao terminar a Prova de Conhecimentos Específicos, transcreva
suas marcações para o Cartão de Respostas (cor vermelha),
obedecendo às instruções de preenchimento nele 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
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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

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

A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
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