UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - TIPO II

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto atentamente:
A multiplicação dos santos
A descoberta no Peru de uma peça atribuída a Aleijadinho aprofunda o
mistério sobre o mestre do barroco brasileiro
Marcelo Bortoloti
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A biografia de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, mestre do
barroco brasileiro, está repleta de pontos obscuros. Foi fruto do relacionamento
de uma escrava com um arquiteto e mestre de obras. Segundo os historiadores,
seu nascimento pode ter ocorrido tanto em 1730 como em 1738. Não há
consenso nem sobre a natureza da doença que o impediu de trabalhar perto de
morrer, aos estimados 80 anos. Dono de talento ímpar, para entalhar em santos,
anjos e profetas os traços do brasileiro comum, o escultor chegou a comandar
uma oficina com mais de uma dezena de auxiliares. Mas nunca assinava as
peças, e nem elas foram documentadas, eternizando um mistério até agora
insolúvel: Aleijadinho é o artista do período colonial a quem mais se atribuem
obras cuja autoria não pode ser certificada além da dúvida. O anúncio recente
de que seria de sua lavra a cabeça encaixada no corpo de um santo de uma
igreja de Cuzco, no Peru, aprofundou o mistério. A cabeça, encontrada por um
antiquário paulista em férias naquele país, seria a primeira obra do mestre
mineiro a ter viajado incógnita para fora do Brasil. “Essa história não faz sentido”,
diz Olinto Rodrigues, técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) e um dos autores do mais rigoroso catálogo sobre a produção
do escultor mineiro.
O antiquário que descobriu a peça em Cuzco, Marcelo Coimbra, acaba
de publicar, em parceria com o advogado e historiador Márcio Jardim, um
compêndio que atribui a Aleijadinho a autoria de 486 esculturas. O Iphan só
reconhece oficialmente 163. Coimbra alega que a lista do instituto, produzida
em 1951, está defasada: “Para alguém que fez das imagens sacras seu ganhapão por tantos anos, são até poucas as obras. Devem aparecer ainda umas
200”. Ele argumenta que boa parte das peças do seu livro integra coleções
particulares a que a maioria dos pesquisadores oficiais não teve acesso. Não é
bem assim. A maior parte dessas peças pertence ao empresário Renato
Whitaker. Das 52 obras de Whitaker, apenas quatro são reconhecidas como
autênticas por especialistas do Iphan. As argumentações de Coimbra se
enfraquecem ainda mais pela inclusão na sua lista de obras que mesmo um
leigo apontaria como falsamente atribuídas a Aleijadinho. Entre elas, a
contrafação mais flagrante é um São Manuel balofo que em nada lembra o talhe
anatômico e econômico das obras do escultor mineiro.
Aleijadinho passou a ocupar posição central na cultura brasileira nos
anos 1920, celebrado pelo modernismo como o herói mestiço com os olhos
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amendoados e cabelos cacheados de suas esculturas que melhor representava
os valores nacionalistas. Na década de 50, seu nome ganhou projeção mundial
por influência do francês Germain Bazin, conservador do Museu do Louvre, que
considerava o mineiro representante máximo de um barroco que teria eclodido
apenas no Brasil. Data desse período o catálogo oficial de Aleijadinho produzido
pelo Iphan. As expedições dos técnicos a arquivos de igrejas, conventos e
órgãos públicos localizaram comprovantes de pagamento a Antônio Francisco
Lisboa de duas imagens de uma igreja de Sabará e de todo o conjunto de
esculturas do santuário de Congonhas do Campo, a famosa coleção dos
profetas entalhados em pedra-sabão. As demais obras de Aleijadinho foram
autenticadas com base em análises comparativas. Desde a publicação do
catálogo do Iphan, a produção de Aleijadinho se valorizou no mesmo ritmo da
multiplicação de obras atribuídas a ele no mercado de artes nacional. Embora
sejam raros os casos de peças suas vendidas no exterior – a última de que se tem
notícia foi leiloada pela casa inglesa Chistie's por 380000 dólares em 1998 –, um
Aleijadinho autêntico tem alto valor e liquidez imediata no mercado. O problema
é justamente garantir a autenticidade. O único órgão habilitado para isso, o
Iphan, raramente aceita analisar obras, muito menos contratar peritos para
autenticar escultura. Uma das raras ocasiões em que o instituto examinou uma
peça ocorreu em 2006. O Iphan não teve escolha. Foi obrigado a isso por uma
decisão judicial. O laudo pericial resultante da ordem judicial descreveu a peça
como uma falsificação grosseira. Era a imagem de um soldado romano que fora
colocada à venda por 1 milhão de dólares por um marchand de Embu da Artes,
em São Paulo. Para chegar à sua conclusão, o Iphan contou com a ajuda de um
laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais capaz de identificar o tipo
de tinta, a madeira e até as ferramentas usadas pelo escultor. São técnicas tão
avançadas quanto as utilizadas pela fundação holandesa que, desde os anos
1970, vem examinando os quadros atribuídos a Rembrandt (1606-1669), talvez
o maior pintor de todos os tempos. Caiu de 600 para 250 o número de telas
comprovadamente pintadas por Rembrandt. Falsários, tremei!
Fonte: BORTOLOTI, Marcelo. A multiplicação dos santos.
Revista Veja, São Paulo, 11 jan. 2012, p. 96-97.

QUESTÃO 01
As ações abaixo descritas foram realizadas pelo autor do texto, EXCETO a da
alternativa
A) Mencionou o órgão responsável por analisar a autenticidade de obras de arte.
B) Apresentou uma breve contextualização da vida e da obra de Antônio Francisco
Lisboa.
C) Discorreu sobre a projeção da obra de Aleijadinho no Brasil e no exterior.
D) Defendeu como autênticas todas as peças adquiridas pelo empresário
Renato Whitaker.
4
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QUESTÃO 02
Segundo o texto, a frase “Falsários, tremei” (linha 65), indica
A)
B)
C)
D)

o aspecto tremido com que os falsários fabricam suas obras de arte.
um alerta para que as pessoas não tentem falsificar obras de arte.
o incentivo que os falsários devem apresentar ao realizarem esse crime.
a necessidade de os falsários terem de se esforçar para produzirem boas
réplicas.

QUESTÃO 03
No texto, a palavra “contrafação” (linha 32) quer dizer
A) falsificação.
B) argumentação.
C) atribuição.
D) produção.
QUESTÃO 04
Nas alternativas abaixo, existe um sentido implícito, EXCETO em
A)
B)
C)
D)

“ganhou projeção” (linha 37).
“chegou a comandar” (linha 7).
“passou a ocupar” (linha 34).
“teria eclodido” (linha 39).

QUESTÃO 05
O percurso de leitura do texto está apoiado no processo de
A) comparação, no intuito de conectar Aleijadinho a Rembrandt, supervalorizando
a obra deste na atualidade.
B) sublimação, como produto de uma visão cega que sobreleva o valor das obras
de Aleijadinho.
C) adjetivação, com o objetivo de traçar uma rota contrária à simples aceitação de
outras obras como produzidas por Aleijadinho.
D) metaforização, uma vez que não é possível uma leitura literal dos propósitos
comunicativos do texto.
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LITERATURA
QUESTÃO 06
Leia a estrofe do poema “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias.
Minha Terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
A oposição entre “aqui” e “lá” marca, respectivamente, o lugar
A)
B)
C)
D)

da alegria e do nascimento.
do exílio e da Pátria.
da exuberância e da felicidade.
da tranquilidade e da morte.

QUESTÃO 07
No romance “Dois irmãos”, de Milton Hatoum, a rivalidade entre os irmãos Yagub
e Omar acirra-se devido
A)
B)
C)
D)

ao comportamento mais carinhoso de Omar após voltar do Líbano.
aos cuidados que Domingas presta à mãe deles.
à parte maior da herança recebida por Omar.
à briga por causa do amor de Lívia.

QUESTÃO 08
Sobre o conto “A salvação da alma”, de Carlos Drummond de Andrade, é CORRETO
afirmar que a
A) confissão é uma prática cotidiana na família, ato que as crianças cumprem
sem dificuldades.
B) fé é transmitida pela família e pelo estudo aplicado que as crianças fazem do
Catecismo.
C) frequência diária à missa torna as crianças piedosas e atentas durante o
ritual cristão.
D) noção de religiosidade, pecado, culpa e arrependimento para as crianças é
diferente dessa noção para os adultos.
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QUESTÃO 09
Leia o trecho abaixo do poema “A minha musa”, de Gonçalves Dias.
Então corre o meu pranto muito e muito
Sobre as úmidas cordas da minha Harpa,
Que não ressoam;
Não choro os mortos, não; choro os meus dias,
Tão sentidos, tão longos, tão amargos,
Que em vão se escoam.
Nesse pobre cemitério
Quem já me dera um logar!
Esta vida mal vivida
Quem já ma dera acabar!
....................................................................................
Quem me dera ser como eles!
Quem me dera descansar!
Nesse pobre cemitério
Quem me dera o meu logar,
E co'os sons das Harpas d'anjos
Da minha Harpa os sons casar!
Assinale a alternativa que explica como o tema da morte é abordado no trecho do
poema.
A)
B)
C)
D)

A morte se torna um impedimento para a expressão lírica.
A morte é vista como alívio do sofrimento da vida.
O eu lírico trata a morte de forma sombria, causa do seu fim absoluto.
O poeta ressalta o vazio poético trazido pela morte.
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QUESTÃO 10
Leia o seguinte trecho do poema “Ode ao dois de Julho”, de Castro Alves.
Não! Não eram dois povos, que abalavam
Naquele instante o solo ensanguentado...
Era o porvir – em frente do passado,
A liberdade – em frente à escravidão,
Era a luta das águias – e do abutre,
A revolta do pulso – contra os ferros,
O pugilato da razão – com os erros,
O duelo da treva – e do clarão.
.................................................................................................
Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sangravas a Colúmbia terra,
Sangravas livre a nova geração!
Tu que erguias, subida na pirâmide,
Formada pelos mortos do Cabrito,
Um pedaço de gládio – no infinito...
Um trapo de bandeira – n'amplidão!...
A função da linguagem hiperbólica no poema é
A) revelar a coragem dos heróis portugueses diante dos inimigos da fé.
B) mostrar a fraqueza dos exércitos, numa luta sangrenta e fratricida.
C) ressaltar a vitória dos brasileiros contra os portugueses, batalha travada no
solo baiano, efetivando a Independência.
D) destacar a grande falta de unidade dos brasileiros em torno das lutas contra a
Metrópole.
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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
1

Manolito Gafotas
Visto por Elvira Lindo

Hay veces que crear un personaje cuesta mucho trabajo; uno ha de
darle una edad, una ciudad, unos deseos, una historia que habitar; hay
ocasiones, en cambio, en las que parece que el personaje existiera antes de que
uno se decidiera a dibujarlo. Esa es mi relación con Manolito. Parece que
5 hubiera estado esperando en un banco del parque del Ahorcado a que alguien
llegara para pillarle por banda y contarle su vida, la de sus amigos, la de su
vecina la Luisa. Yo le escucho desde hace mucho tiempo, con esa voz que yo
inventé para él en la radio, cuando nació como personaje hace ya unos años. Ha
crecido de tal forma su personalidad que cuando oigo alguna grabación antigua
10 no tengo la impresión de ser yo interpretando a un niño, sino de estar
escuchando a un chaval de carne y hueso. Y esa voz de Manolito me acompañó
a la hora de escribir sus aventuras.
A veces me parecía como si él me fuera dictando. Nada hay de
premeditado en las correrías de Manolito por su barrio, yo soy la primera
15 sorprendida: por ejemplo, no puedo hacer nada por evitar que se junte con
Yihad, el chulito del colegio, me gustaría decirle que no jugara con él porque
siempre sale perdiendo o que le plantara cara de una vez por todas; pero lo que
Manolito siente por ese pequeño macarra es miedo y admiración; tampoco
puedo evitar que llame a su hermanito el Imbécil, además, con el tiempo, ese
20 mote se está convirtiendo en un apelativo cariñoso; me gustaría avisarle antes
de que se la cargue con su madre, pero no tengo que meterme en su vida, ni
darle lecciones morales, ni avisarle de lo que está bien dicho o mal dicho, que lo
haga su sita Asunción. Yo sólo puedo asistir, sin opinar, a su conocimiento del
mundo. Siguiendo sus pasos, escribiendo Manolito Gafotas, me he reído
25 muchas veces –seguro que Manolito se mosquearía si lo supiera, los niños
tienen mucho sentido del ridículo– porque este niño tiene una mezcla de
ingenuidad, lenguaje técnico traído por los pelos y sabiduría, que a mí me hace
mucha gracia.
Querría que los chavales que leen este libro se sintieran identificados
30 con mi héroe, un héroe sin poderes sobrenaturales, un héroe que no es ni el más
listo, ni el más fuerte, que no es un líder. Lo que sí tiene es conversación, sentido
del humor y ganas de conocer su inmenso mundo, un barrio llamado
9

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - TIPO II

Carabanchel. Creo que es lo que uno desea en un compañero de viaje, también
estoy segura de otra cosa, decía antes que Manolito existía antes de existir en
35 este libro, que estaba esperando a que alguien fuera a descubrirle: ese
descubrimiento sólo podía hacerlo yo porque Manolito se parece mucho a
alguien que yo fui hace algunos años y que sigo siendo hoy a ratos cuando me
dejan.
Sacado de http://www.manolitogafotas.es/manolito-gafotas>. Acceso el: 15 marzo 2012.

CUESTION 11
Manolito Gafotas es
A)
B)
C)
D)

súper héroe de historietas españolas.
hijo de Elvira Lindo.
chaval típico español.
personaje del libro de mismo nombre.

CUESTION 12
La palabra “Gafotas” hace referencia a alguien que lleva
A)
B)
C)
D)

pantalones.
pelucas.
anteojos.
collares.

CUESTION 13
Observa el siguiente pasaje:
“Querría que los chavales que leen este libro se sintieran identificados con mi héroe,
un héroe sin poderes sobrenaturales, un héroe que no es ni el más listo, ni el más
fuerte, que no es un líder. Lo que sí tiene es conversación, sentido del humor y ganas
de conocer su inmenso mundo, un barrio llamado Carabanchel.” (líneas 29 a 33).
El conector que se podría usar para unir los dos períodos sin comprometer el sentido
del texto es
A) […] que no es un líder, mientras tiene conversación, sentido del humor y ganas
de conocer su inmenso mundo, un barrio llamado Carabanchel.
B) […] que no es un líder, aunque sea alguien que tiene conversación, sentido del
humor y ganas de conocer su inmenso mundo, un barrio llamado Carabanchel.
C) […] que no es un líder, pues tiene conversación, sentido del humor y ganas de
conocer su inmenso mundo, un barrio llamado Carabanchel.
D) […] que no es un líder, sino alguien que tiene conversación, sentido del humor y
ganas de conocer su inmenso mundo, un barrio llamado Carabanchel.
10
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CUESTION 14
Observa el siguiente fragmento:
“Creo que es lo que uno desea en un compañero de viaje, también estoy segura de
otra cosa, decía antes que Manolito existía antes de existir en este libro, que estaba
esperando a que alguien fuera a descubrirle: ese descubrimiento sólo podía hacerlo
yo porque Manolito se parece mucho a alguien que yo fui hace algunos años y que
sigo siendo hoy a ratos cuando me dejan.”
En el ese fragmento, los pronombres destacados se refieren, respectivamente, a
A)
B)
C)
D)

Manolito, descubrimiento, Elvira Lindo, Elvira Lindo.
Manolito, libro, Elvira Lindo, Manolito.
Alguien, descubrimiento, Manolito, Elvira Lundo.
Alguien, libro, Manolito, Manolito.

CUESTION 15
En “[…] ese mote se está convirtiendo en un apelativo cariñoso[…]” (líneas 19 e 20),
la palabra “mote” significa
A)
B)
C)
D)

apellido.
apodo.
jerga.
blasón.

11

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - TIPO II

INGLÊS
Read the following text and answer questions 11 to 13.

Brazil vows to deploy 'arsenal' in currency war
17/03/2012 | Thierry Ogier

Finance minister pledges bold action to safeguard economic competitiveness

1

5

Brazil's finance minister Guido Mantega has
stepped up his attack on rich country
economic policies that he says have opened
the flood-gates to harmful capital flows to the
developing world.

Writing exclusively in today's Emerging
Markets, Mantega says the economic
competitiveness of emerging nations must not
fall victim to ultra-loose monetary policies
10 being pursued by the US, Europe and Japan
in response to the global crisis.
And he reiterated his pledge that Brazil will
take tough action to combat the ill effects of such policies.
Brazil will not “sit idle in the face of the currency war,” he writes, adding: “We
15 have, and we are ready to use a whole arsenal to prevent or neutralize the
excessive appreciation of our currency,” referring to the flurry of capital controls
imposed this year to repel foreign capital.
His comments come in the wake of comments last night by a top IMF
(International Monetary Fund) official who singled out China as a principal culprit
20 in causing destabilizing capital flows. Nicholas Eyzaguirre, the IMF's Western
Hemisphere director, said China's closed capital account and man-aged
currency were responsible for export-damaging currency appreciation and
global distortions.
But Mantega omits China from his critique and instead focuses his ire on
25 expansionary monetary policies in the developed world.
The minister adds that Brazil has the IMF's moral and intellectual support for its
currency policy after the institution's recent softening of its position on exchange
rate intervention and capital controls.
“Brazil's position is backed by multi-lateral organizations, such as the IMF, which
30 recently acknowledged actions of emerging market countries to protect their
economies from wild exchange rates wings as legitimate.”
12

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - TIPO II

Eyzaguirre last night said there was “nothing wrong” in imposing “a set of capital
controls” if “pressures remain and the currency is too appreciated because we
are not in a normal situation.”
35 “We are fine with some degree of capital control if they are temporary,” he said.
Condensed from: Emerging markets: news, analysis and opinion
Available at: http://www.emergingmarkets.org/Article/2997035/News/Brazil-vows-to-deployarsenal-in-currency-war.html . Access: March 20th, 2012

QUESTION 11
According to the article, it is CORRECT to say that
A) Mantega accuses the developed countries of causing an undesirable flow of
capital.
B) Guido Mantega blames China for being responsible for the undesirable flow of
capital.
C) the IMF's Western Hemisphere director is against all kinds of capital control
policies.
D) Eyzaguirre points to the US, Europe and Japan as responsible for the global
crisis.
QUESTION 12
In the text, the expressions “sit idle” (line 14) and “flurry of capital controls” (line 16)
mean, respectively,
A)
B)
C)
D)

not to work properly – an uncertain rush of financial support.
be passive, do nothing – excess of controlling mechanisms over capital.
operate productively – a sudden control over confusion or excitement.
not to work properly – a large flow of money in circulation.

QUESTION 13
The sentence “Brazil’s position is backed by multi-lateral organizations, such as
the IMF […]” (line 29) means that multi-lateral organizations
A)
B)
C)
D)

and the IMF have different positions on Brazilian policies.
such as the IMF are supporting Brazil's position.
and the IMF are turning their back to Brazil's position.
such as the IMF are against Brazilian monetary policies.

13
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Read the comic strip and answer questions 14 and 15.

Taken from: Econosseur
Available at: http://www.econosseur.com/economic-jokes.html. Access: March 24th, 2012.

QUESTION 14
The sentence “That trip might have inspired me to become a zoologist!” presents
A)
B)
C)
D)

an improbable situation in the past.
an improbable situation in the present.
a possibility for the past.
a possibility for the future.

QUESTION 15
The linking word “instead” used in the cartoon introduces a/an
A)
B)
C)
D)

14

decision taken.
good alternative.
positive result.
alternative idea.
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FILOSOFIA
QUESTÃO 16
O que motivou a crítica de Nietzsche à cultura ocidental a partir de Sócrates foi
A) o fato de Sócrates ter negado a intuição criadora da filosofia anterior, présocrática.
B) a busca e aferição da verdade por meio de um método que Sócrates denominou
de maiêutica.
C) a atitude niilista de Sócrates de recusar a vida e optar por ingerir a letal dose de
cicuta.
D) a total falta de vinculação da filosofia socrática aos preceitos básicos de uma
lógica possível, o que o tornava obscuro.
QUESTÃO 17
Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como
A) alteridade e virtu: expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda
moral humana.
B) movimento e niilismo: polos de tensão na existência humana.
C) razão e desordem: dimensões complementares da realidade.
D) complexidade e ingenuidade: extremos de um mesmo segmento moral, no qual
se inserem as paixões humanas.
QUESTÃO 18
Sobre a ética na Antiguidade, é CORRETO afirmar que
A) o ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de plena serenidade
para lidar com os sobressaltos da existência.
B) os sofistas afirmavam a normatização e verdades universalmente válidas.
C) Platão, na direção socrática, defendeu a necessidade de purificação da alma
para se alcançar a ideia de bem.
D) Sócrates repercutiu a ideia de uma ética intimista voltada para o bem individual,
que, ao ser exercida, se espargiria por todos os homens.
QUESTÃO 19
Para George Berkeley, a expressão “ser é perceber e ser percebido” significava
que
A) a realidade é uma relação entre todo ser existente, medida e consentida.
B) a existência da matéria é e não pode não-ser; ela não se vincula ao estatuto
da mente.
C) a percepção que temos do mundo não passa necessariamente pelo crivo da
razão, mas, sim, pela autenticação do real por si mesmo.
D) toda a realidade depende da ideia que fazemos das coisas.
15
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QUESTÃO 20
Sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é CORRETO afirmar que
A) para conhecer, é preciso se lançar ao exercício do pensar conceitos concretos.
B) o ato de conhecer se distingue em duas formas básicas: conhecimento empírico
e conhecimento puro.
C) as formas distintas de conhecimento, descritas na obra Critica da razão pura,
são denominadas, respectivamente, juízo universal e juízo necessário e
suficiente.
D) o registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção
de dois juízos, a saber: juízo analítico e juízo sintético ou juízo de elucidação.

16
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GEOGRAFIA
QUESTÃO 21
Observe o mapa abaixo.

Um avião, que se desloca (percorrendo a menor distância) do ponto A (situado a
60º de Latitude Norte e 140º de Longitude Leste) para o ponto B (situado a 60º
Latitude Norte e 100º de Longitude Oeste), deverá
A)
B)
C)
D)

atrasar os relógios ao atravessar a linha internacional de mudança de data.
elevar sua altitude para evitar Ventos alísios e turbulências atmosféricas.
ultrapassar o Círculo Polar Ártico e entrar na Zona Glacial.
sobrevoar regiões ocupadas por formações florestais úmidas, heterogêneas e
latifoliadas.
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QUESTÃO 22
Observe a imagem abaixo.

Tendo como ponto de partida a imagem, assinale a alternativa que apresenta uma
consequência para o Meio Ambiente provocada pelas Boçorocas ou Voçorocas.
A)
B)
C)
D)

Elevação do lençol freático.
Assoreamento de rios e lagos.
Retirada integral da cobertura vegetal.
Diminuição do escoamento superficial da água.

QUESTÃO 23
Sobre a organização do espaço brasileiro, é CORRETO afirmar que o
A) setor secundário foi o que mais cresceu no Brasil e é hoje responsável pela
elevação dos fluxos migratórios do campo para as grandes cidades.
B) sistema de transportes predominante no Brasil é multimodal e articula rodovias,
ferrovias, hidrovias e portos, fato que reduz o custo da produção brasileira.
C) descobrimento das reservas do Pré-Sal fez a Petrobrás abandonar os investimentos
em pesquisa para geração de combustíveis alternativos como os bicombustíveis.
D) crescimento de áreas agrícolas destinadas ao mercado externo, como as da
soja, favoreceu o fortalecimento das lavouras tecnificadas.
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QUESTÃO 24
Depoimento de vítima da enchente em São João del-Rei-MG
“Fomos pegos de surpresa. A chuva começou e inundou tudo em 40 minutos, no
máximo. Foi muito de repente, não deu tempo pra nada porque a água subiu muito
rápido. O que fizemos foi sair de casa e ajudar os vizinhos a fugirem para uma parte
mais alta”.
Gazeta de São João del-Rei, p. 03, 17 março 2012.

Entre os fatores do processo de ocupação urbana que explica o fenômeno acima e
pode ser responsabilizado pela ocorrência de enchentes em algumas cidades,
estão os abaixo relacionados, EXCETO
A) a permeabilização do solo urbano pelo asfalto e aumento da percolação das
águas pluviais.
B) as obras de canalização dos rios e deposição de resíduos sólidos no leito de rios
e canais.
C) a ocupação desordenada do solo urbano e utilização de fundos de vale para a
construção de aterros.
D) o desmatamento e aceleração de processos erosivos em encostas, elevando o
assoreamento dos rios.
QUESTÃO 25
“A materialidade artificial pode ser datada, exatamente, por intermédio das técnicas:
técnicas da produção, do transporte, da comunicação, do dinheiro, do controle, da
política e, também, técnicas da sociabilidade e da subjetividade. As técnicas são um
fenômeno histórico. Por isso, é possível identificar o momento de sua origem. Essa
datação é tanto possível à escala de um lugar quanto à escala do mundo. Ela é
também possível à escala de um país, ao considerarmos o território nacional como
um conjunto de lugares.”
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 46.

A partir do texto acima, é CORRETO afirmar que
A) a escala matemática permite a compreensão dos espaços nas escalas do lugar,
da região, do território nacional bem como estas se articulam.
B) o espaço possui múltiplas dimensões e a compreensão dos fenômenos espaciais
requer um estudo que considere as diferentes escalas geográficas .
C) os fenômenos mundiais se sobrepõem e definem a cultura do lugar que, com a
globalização, perdeu sua importância.
D) as paisagens humanas que compõem o território, em uma sociedade globalizada,
tendem a inviabilizar os fluxos de ideias, pessoas e mercadorias.
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HISTÓRIA
QUESTÃO 26
Leia a citação abaixo.
“A sociedade brasileira [...] era, portanto, marcada pela contradição tradicional/moderno;
seu presente agrário contrastava com o ideal de uma modernidade ainda ausente. O
tema foi amplamente tratado pelo movimento modernista. Seus participantes
cantavam o cinema, o avião, os bondes elétricos, o ‘jazz-band’, a indústria,
procurando por sinais de modernidade [...]. Nesse sentido, a modernidade não é
algo atual, mas uma aspiração, um projeto a ser construído no futuro. Não é por
acaso que já em meados da década o modernismo se identifica com a questão
nacional (por exemplo, Oswald de Andrade e a poesia pau-brasil), pois tratava-se de
construir uma nação que, de fato, pudesse ser contraposta a seu presente agrário
tradicional.”
ORTIZ, Renato. Sociedade e Cultura. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio; SACHS, Ignacy; WILHEIM, Jorge
(Org.). Brasil: um século de transformações. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 186-190.

A respeito do período da história do Brasil retratado pelo texto, é CORRETO afirmar
que se trata do contexto cultural
A) da década de 1920, quando nas maiores cidades do país surgiram movimentos
de artistas e intelectuais que buscavam superar os modelos predominantes na
produção cultural do século XIX.
B) da década de 1960, quando a televisão começava a se popularizar e a industrialização
crescia no centro-sul do país.
C) de meados do século XIX, quando boa parte dos artistas brasileiros estava sob
influência do romantismo e buscava temas e personagens que fossem adaptáveis
aos modelos românticos.
D) da década de 1980, quando a redemocratização e o abrandamento da censura
possibilitaram propostas artísticas e intelectuais mais ousadas.
QUESTÃO 27
Ao longo do século XX, duas ditaduras suspenderam as eleições presidenciais no
Brasil e perseguiram violentamente seus opositores.
Essas duas ditaduras foram, respectivamente,
A) o Estado Novo estabelecido em 1937 sob o comando de Getúlio Vargas e a
Ditadura Militar iniciada em 1964 com o golpe que destituiu o presidente João
Goulart.
B) o Estado Novo estabelecido em 1945 com o golpe que destituiu o presidente
Getúlio Vargas e a Ditadura Militar iniciada em 1962 com a renúncia do presidente
Jânio Quadros.
C) a República Velha estabelecida em 1902 sob o comando de Campos Sales e a
Ditadura Militar iniciada em 1970 sob a liderança do General Médici.
D) a Intentona Comunista de 1935 chefiada por Luís Carlos Prestes e a Ditadura
Militar iniciada em 1974 com o golpe que destituiu o presidente Ernesto Geisel.
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QUESTÃO 28
Observe a imagem abaixo.

Diego Rivera. Palácio do governo, México. http://pt.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera

A pintura mural do artista mexicano Diego Rivera (1886-1957), que retrata a história
do México, representa o(a)
A) relação cordial entre espanhóis e população local, que negociavam as riquezas
encontradas na colônia.
B) período da crise colonial com o fim da escravidão indígena e africana, bem como
a retirada dos espanhóis da região.
C) dominação espanhola, que excluiu qualquer forma de escravidão e opressão sobre
as populações locais.
D) período da colonização espanhola em suas mais variadas formas de dominação
e opressão da população local.
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QUESTÃO 29
Leia com atenção passagens da letra da música “Saudade de minha terra”, de
autoria de Goiá e Belmonte.
“De que me adianta viver na cidade,
Se a felicidade não me acompanhar.
Adeus paulistinha do meu coração,
Lá pro meu sertão eu quero voltar.
[...]
Por Nossa Senhora, meu sertão querido,
Vivo arrependido por ter te deixado.
Essa nova vida aqui na cidade,
De tanta saudade eu tenho chorado.
Aqui tem alguém, diz que me quer bem,
Mas não me convém, eu tenho pensado.
Eu vivo com pena, pois essa morena,
Não sabe o sistema que eu fui criado.
Tô aqui cantando, de longe escutando,
Alguém está chorando com o rádio ligado [...]”
Fonte: http://www.mpbnet.com.br/musicos/edson.cordeiro/letras/saudade_da_minha_terra.htm

A letra da música acima faz referência
A) à expansão da agroindústria brasileira e aos novos processos de exploração da
mão de obra rural a partir da década 1990.
B) à assimilação social da população de origem africana depois da libertação dos
escravos no fim do século XIX.
C) ao processo migratório de populações do interior do Brasil para as grandes
metrópoles a partir de meados do século XX.
D) às ocupações de latifúndios improdutivos pelo movimento dos sem-terra a partir
da década de 1980 no contexto da redemocratização do Brasil após a ditadura
militar.
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QUESTÃO 30
Leia o texto abaixo.
“As revoluções podem ser revoltas contra o antigo regime, como o foram a
Revolução Francesa de 1789 e a russa de 1917, ou podem ser revoluções de união
nacional, como foram as revoluções de Bismarck na Alemanha e a de Garibaldi na
Itália, ou podem ser revoluções de libertação nacional, como foram a de Gandhi e
Nehru, na Índia, e a de Mao Tse-tung, na China.”
BRESSER-PEREIRA Luiz Carlos. A tragédia dos povos pobres.
Folha de S. Paulo, 27 fev. 2011.

A respeito das “revoluções” mencionadas por Bresser-Pereira, é CORRETO afirmar
que
A) todas ocorreram após o início da Revolução Industrial na Inglaterra.
B) nenhuma levou um partido comunista ao poder.
C) nenhuma esteve relacionada com o desmantelamento do Império Britânico em
meados do século XX.
D) todas derrubaram regimes monárquicos e instauraram repúblicas
independentes.
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BIOLOGIA
QUESTÃO 31
A Lei brasileira nº 11.105, de 2005, que dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança
define Organismo Geneticamente Modificado (OGM) como organismo cujo material
genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia
genética.”
Em um texto dirigido a estudantes e professores, uma Organização Não-Governamental
(ONG) denominada Conselho de Informações sobre Biotecnologia, divulga uma
explicação sobre os OGM. Parte do texto está transcrita a seguir,
“O melhoramento genético clássico tem suas limitações, sendo a principal dela a
impossibilidade de cruzar organismos de espécies distintas [...] Se o código
genético é como o livro da vida, cada gene seria uma página, como num livro de
receita. A primeira parte do gene contém a informação de quando, onde e quanto
usar a receita. A segunda parte é a receita em si. O último módulo é um aviso,
informando que a receita acaba por ali. Assim, o promotor define onde, quando e
quanto a região codificante será ativada. A região codificante indica o que será
produzido, e a terminadora indica o final do gene. Esses módulos de informação são
intercambiáveis entre os diferentes genes, e não perdem suas características. [...]
Graças à modularidade, é possível combinar as regiões de diferentes genes para
que uma determinada proteína seja produzida da forma desejada. Esses novos
genes são chamados de transgenes ou DNA recombinante. […] Segundo a
legislação brasileira, todo organismo que contém DNA recombinante (manipulado
em laboratório) recebe a denominação de organismo geneticamente modificado.”
MENOSSI, M. Transgênicos e seus benefícios para o meio ambiente e a saúde humana. In: Conselho
de Informações sobre Biotecnologia. Disponível em <http://www.cib.org.br/publico.php?chave=4>.
Acesso 1/abr/2012.

Com base no texto acima, assinale a afirmativa CORRETA.
A) É possível produzir um organismo geneticamente modificado ao se produzir em
laboratório um organismo que contenha em seu DNA um trecho de DNA
recombinante.
B) Um transgene é um gene que contenha uma região promotora, uma região
codificante e uma região terminadora.
C) Um transgene é um gene que contenha uma região promotora de um gene de
um organismo e a região codificante de outro gene e de outro organismo.
D) O melhoramento genético é a produção de organismos geneticamente modificados,
o que envolve a tecnologia do DNA recombinante.
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QUESTÃO 32
Considere as seguintes doenças que ocorrem em humanos:
sífilis, tétano, toxoplasmose, raiva, lepra, caxumba, malária e dengue.
Os agentes causadores dessas doenças são, respectivamente,
A)
B)
C)
D)

vírus, vírus, protozoário, vírus, bactéria, fungo, protozoário e vírus.
bactéria, virus, protozoário, vírus, bactéria, vírus, protozoário e vírus.
bactéria, vírus, protozoário, vírus, bactéria, bactéria, protozoário e mosquito.
bactéria, bactéria, protozoário, vírus, bactéria, vírus, protozoário e vírus.

QUESTÃO 33
As briófitas constituem o primeiro grupo vegetal a ter sucesso no ambiente terrestre.
Apesar da conquista do ambiente terrestre, a maioria das espécies é dependente da
água e só ocorre em lugares muito úmidos.
São considerados fatores de dependência da água para as briófitas os abaixo
relacionados, EXCETO
A) o fato de a maior parte da absorção de água ocorrer diretamente pela superfície
do corpo do gametófito, tendo os rizoides como principal função a fixação do
organismo ao substrato.
B) o padrão de disposição dos filoides no gametófito, garantindo o sombreamento
da maior parte do gametófito e evitando a perda de água por evaporação.
C) a presença de anterozoides na reprodução sexuada.
D) a ausência de estruturas especializadas para evitar a transpiração.
QUESTÃO 34
A tricomoníase é uma doença provocada pelo parasito Trichomonas vaginalis que ocorre
na mucosa dos órgão sexuais, provocando entre outros sintomas quadros de vaginite
caracterizada por corrimento vaginal fluido de cor amarelo-esverdeada de odor fétido. A
transmissão é por contato direto, mas os homens raramente são acometidos .
Sobre a Trichomoníase é CORRETO afirmar que
A) em relação ao tratamento, os programas de saúde concentram a medicação na
população feminina. Como os homens não manifestam a doença não se justificam
os gastos públicos em compra de medicamentos para os homens.
B) a tricomoníase não pode ser considerada uma DST, pois é patogênica apenas
para um dos sexos.
C) como medida preventiva, o uso de preservativo feminino é mais eficiente, pois
protege melhor a mucosa do canal vaginal.
D) do ponto de vista epidemiológico, os homens justamente por serem assintomáticos,
merecem especial atenção, pois podem ser disseminadores da doença.
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QUESTÃO 35
Leia atentamente as informações a seguir.
As diatomáceas são algas unicelulares que ocorrem tanto no ambiente marinho como no
dulcícola, sendo responsáveis por cerca de 25% da produção primária do planeta.
Produção primária pode ser entendida, de forma simplificada, como a capacidade
apresentada pelos organismos autotróficos em converter a energia da luz solar em
energia química na forma de hidratos de carbono.
Toda espécie do planeta apresenta em teoria a capacidade de crescer exponencialmente a
uma razão r inerente as particularidades reprodutivas de cada espécie (p.e. insetos
multiplicam-se em mais quantidades que aves e mamíferos). O crescimento exponencial
não acontece porque as populações atingem um ponto onde o ambiente não suporta mais o
crescimento. A esse patamar damos o nome de capacidade de suporte do ambiente,
tradicionalmente representado pela letra K.
Observe as figuras abaixo.

De todas as espécies do planeta Homo sapiens é a única a desenvolver tecnologias. Dentre
estas tecnologia estão as diversas técnicas de produção animal e vegetal que tendem a otimizar
o uso do recurso, disponibilizando alimento de qualidade para várias pessoas no mundo.
Com base nas informações, analise as afirmativas seguintes.
I – Os avanços tecnológicos permitiram aos humanos “dilatar” a capacidade de suporte, e
com isso crescer a números que seriam impossíveis em condições naturais.
II- Os humanos com seus avanços tecnológicos principalmente da industria de alimentos e
inovações no campo da agropecuária tornaram-se independentes da produção primária.
III – A capacidade de suporte do ambiente, termo usado em ecologia, não se aplica a
espécie H. sapiens, pois essa tende a reproduzir exponencialmente sendo controlada
principalmente por outros fatores tais como catástrofes naturais, doenças, guerras,
desastres, violência urbana etc.
IV – Para população humana continuar crescendo, os avanços tecnológicos que “dilatam”
a capacidade de suporte, acabam por reduzir a capacidade de crescimento de outras
populações animais. Isso ocorre, pois todas as espécies consumidoras são
dependentes da energia oriunda, direta ou indiretamente, da produção primária.

A partir dessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas
A)
B)
C)
D)
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FÍSICA
QUESTÃO 36
Das ondas abaixo, aquela que NÃO representa uma onda eletromagnética é a
A)
B)
C)
D)

onda de rádio.
micro-onda.
onda mecânica.
onda luminosa.

QUESTÃO 37
Uma esfera metálica de raio R1 que contém uma carga q1, é ligada por um fio
condutor a outra esfera metálica de raio R2=2R1, que estava inicialmente
descarregada. Após o equilíbrio, a razão entre as cargas das esferas 1 e 2 é igual a
A)
B)
C)
D)

0,5
1,0
2,0
1,5

QUESTÃO 38
Suponha que com uma seringa especial se pudesse injetar, através de um orifício
muito fino, elétrons no núcleo de duas esferas maciças de mesmo raio R, sendo a
primeira metálica e a segunda feita de um material não condutor. Considerando que
passou o tempo necessário para que o equilíbrio eletrostático seja atingido, assinale
a alternativa que representa as regiões onde essas cargas se encontrariam na
primeira e na segunda esferas, respectivamente.
A)
B)
C)
D)

Em sua superfície externa e em seu núcleo.
Em sua superfície externa e em sua superfície interna.
Em sua superfície interna e em sua superfície externa.
Em seu núcleo e em sua superfície externa.

QUESTÃO 39
Uma garrafa de vidro cheia de cerveja ou refrigerante, esquecida no congelador,
depois de certo tempo explode.
A explicação para essa explosão é que
A)
B)
C)
D)

a ligação entre as moléculas do vidro fica mais fraca a baixas temperaturas.
a mesma foi provocada pela gaseificação das bebidas.
esse fenômeno ocorre devido à dilatação anômala da água.
ocorreu uma combinação química entre o vidro e o gás.
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QUESTÃO 40
Imagine que no planeta Terra seja construído um pêndulo simples, que, ao oscilar,
possui um período de 2 segundos. Se se remover esse pêndulo da Terra e levar a um
planeta hipotético α, onde a gravidade é 10 vezes menor que na Terra, o período desse
pêndulo no planeta α será, em segundos,
A) 20
B) 2 10
C) 0,2
D)
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QUÍMICA
QUESTÃO 41
Leia o texto abaixo.
A restauração da Mona Lisa do Prado
A “menina da moda” da arte atual, a Mona Lisa do Prado, uma cópia intrigante da
famosa obra de Leonardo da Vinci, pertence ao Museu do Prado desde a sua
fundação e nunca havia sido exposta. Até que, dois anos atrás, um convite para
expô-la no Museu do Louvre levou a um estudo técnico e a uma complexa e
trabalhosa limpeza para retirar o fundo negro da cópia. Usando técnicas como a
refletografia infravermelha e a radiografia, os especialistas observaram inicialmente
a existência de uma paisagem por debaixo do fundo. Para confirmar, tiveram que
remover inicialmente uma camada verniz superficial oxidado, que atribuía uma
tonalidade amarela à pintura e realizar testes químicos com o fundo. O informe
químico mostrou tratar-se de material orgânico depositado sobre uma camada de
verniz, que protegia e isolava a paisagem. Isto permitiu que o material negro fosse
removido, de forma segura e controlada, utilizando pincéis umedecidos com
solventes orgânicos até a sua total remoção por dissolução. A técnica permitiu expor
a paisagem do fundo, e toda a obra, com excelente reintegração cromática. Outros
estudos estão possibilitando conhecer detalhes da obra de Leonardo, que ainda
não haviam sido possíveis na pintura original, especialmente devido ao estado de
conservação da cópia restaurada. Ninguém sabe quem a pintou, mas o fez
simultaneamente ao original e com permissão do mestre. Assim, o copista
reproduziu o estilo de Leonardo. Por essa razão, a Mona Lisa do Prado tornou-se
celebridade no mundo da arte atual, renovando a atenção para a obra de arte que
mais tem intrigado a comunidade científica e artística ao longo dos tempos, sendo
provavelmente o retrato mais famoso, senão o mais valioso de todo o mundo.
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A interpretação CORRETA para o fenômeno da remoção do fundo negro da Mona
Lisa do Prado, abordado no texto é:
A) o material orgânico do fundo foi dissolvido em solventes orgânicos após ter sido
oxidado pela radiação das técnicas usadas.
B) as moléculas orgânicas envolvidas tinham polaridades distintas, sendo os solventes
polares e o soluto negro apolar.
C) as forças intermoleculares soluto-solvente foram mais intensas do que as forças
intermoleculares soluto-soluto.
D) o fundo foi ionizado pela radiação e depois foi lavado com solventes orgânicos,
produzindo excelente reintegração cromática.
QUESTÃO 42
A oxidação foi vista inicialmente como a interação entre o oxigênio e os materiais
com os quais entra em contato, desde metais até a pele. Atualmente, a definição
CORRETA para a oxidação é a
A)
B)
C)
D)

transferência de elétrons do oxigênio molecular para o material.
perda de um ou mais um elétrons por uma espécie química.
reação química na qual o oxigênio é incorporado ao material oxidado.
ionização de uma substância pela ação do oxigênio atmosférico.

QUESTÃO 43
A defenildramina foi um dos primeiros anti-histamínicos utilizados para tratar
urticária, rinite e reações alérgicas decorrentes de picadas de insetos. Sua estrutura
química é apresentada a seguir:
CH3
O

N

CH3

As funções orgânicas presentes na difenildramina são
A)
B)
C)
D)
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metoxila e nitro.
álcool e amida.
éter e amina.
ester e metacrilato.
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QUESTÃO 44
Os átomos se combinam por meio de ligações químicas. Em relação a essas
ligações, é CORRETO afirmar que
A) todas as ligações químicas envolvem troca ou compartilhamento de elétrons,
com aumento de energia em relação aos átomos separados.
B) os átomos estão arranjados em uma rede na ligação metálica, com alternância
de espécies com cargas positivas e negativas.
C) acontecem ligações covalentes na água, pois há compartilhamento de elétrons
entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio.
D) a ligação iônica é caracterizada por interações entre cátions, carregados
negativamente, e ânions, carregados positivamente.

QUESTÃO 45
Um dos principais componentes da chuva ácida é o ácido sulfúrico, o qual é formado
pela reação do trióxido de enxofre com água. A origem do trióxido de enxofre na
atmosfera é a combustão do enxofre, que ocorre segundo a sequência de reações a
seguir:
S(s) + O2(g) → SO2(g)

∆Ho = - 297 kJ/mol

2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g)

∆Ho = - 196 kJ/mol

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que
A) a combustão do SO2 é um processo endotérmico
B) o calor liberado na combustão completa do enxofre é 395 kJ/mol
C) são absorvidos 98 kJ/mol a cada mol de SO2 que reage com O2
D) o valor de ∆Ho da reação total é - 493 kJ/mol
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 46
O produto da multiplicação de um número inteiro positivo de três algarismos por 7 é
um número terminado em 368. A soma dos algarismos desse número é igual a
A)
B)
C)
D)

12
11
13
14

QUESTÃO 47
Para adquirir uma certa mercadoria, são oferecidos ao consumidor três planos de
pagamento possíveis:
I) Pagamento no ato da compra, com 15% de desconto à vista.
II) Três parcelas mensais fixas iguais, com pagamento da primeira no ato da
compra.
III) Seis parcelas mensais fixas iguais, com juros simples de 2% ao mês, com
pagamento da primeira 30 dias após a compra.
Se cada uma das parcelas do plano II é de x reais, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

no plano I, o valor pago pela mercadoria é de 2,75x reais.
a diferença entre o valor pago pela mercadoria nos planos I e III é de 0,81x reais.
no plano III, cada prestação é de 0,5x reais.
a diferença entre o valor pago pela mercadoria nos planos II e III foi de 0,3x reais.

QUESTÃO 48
Em uma gaveta, há cinco pares distintos de meias, mas os dois pés de um dos pares estão
rasgados. Tirando-se da gaveta um pé de meia por vez, ao acaso, a probabilidade de se
retirarem dois pés de meia do mesmo par, não rasgados, é
A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 49
Para se preencher um mosaico, cujo formato é o da figura abaixo, foram usadas
pastilhas quadradas com lado de 0,5 cm, na proporção de: 40% das pastilhas na cor
azul, 35% das pastilhas na cor verde e 25% das pastilhas na cor branca.
5
4
3
2
1

-6

-5

-4

-3

-2

0

-1

1

2

3

4

-1
-2
-3
-4

1 cm

-5
-6
1 cm

Considerando-se que não houve desperdício nos recortes das pastilhas, é
CORRETO afirmar que foram gastas
A)
B)
C)
D)

32 pastilhas azuis, 28 pastilhas verdes e 20 pastilhas brancas.
16 pastilhas azuis, 14 pastilhas verdes e 10 pastilhas brancas.
64 pastilhas azuis, 56 pastilhas verdes e 40 pastilhas brancas.
48 pastilhas azuis, 42 pastilhas verdes e 30 pastilhas brancas.

QUESTÃO 50
Considere a função g(x) =

x-3
. O domínio de g(x) e a função inversa de g(x)
2x +1

são, respectivamente,
A) {x Î ¡;x ¹ -1/2 e x ¹ 3} e g (x) =
-1

-x - 3
2x - 1

-x - 3
2x - 1
x+3
-1
C) {x Î ¡;x ¹ -1/2} e g (x) =
2x - 1
B) {x Î ¡;x ¹ -1/2} e g (x) =
-1

D) {x Î ¡;x ¹ -1/2 e x ¹ -3} e g-1(x) =

x+3
-2x +1
33
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Rascunho do Cartão de Respostas
Ao terminar a Prova de Conhecimentos Gerais, 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

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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REDAÇÃO
Elabore uma dissertação, com cerca de 20 linhas, na qual você discuta o papel da(s)
religião(ões) na construção das concepções de certo e errado na sociedade.

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