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GOOGLE - Como ele afeta o cérebro

Alexandre Salvador e Filipe Vilicic

A facilidade e a rapidez com que se encontram informações na internet 
estão transformando nossa memória e a forma como processamos o 

conhecimento

A internet produziu transformações espetaculares nas sociedades na última 
década, mas a mais profunda delas só agora começa a ser estudada pela ciência. 
A facilidade e a rapidez com que se encontram informações na rede, sobre 
qualquer assunto e a qualquer hora, podem estar alterando os processos de 
cognição do cérebro. Até a popularização da web, as principais fontes de 
conhecimento com que todos contavam eram os livros e, evidentemente, a própria 
memória do que se aprende ao longo da vida. A internet mudou esse panorama: a 
leitura em profundidade foi substituída peIa massa de informações, em sua maioria 
superficiais, oferecidas pelos sites de busca, blogs e redes de relacionamento. A 
memória, por sua vez, perdeu relevância - para que puxar pela cabeça para se 
lembrar de um fato ou do nome de uma pessoa se essas informações estão 
prontamente disponíveis no Google, a dois toques do mouse? Quanto mais 
dependemos dos sites de busca para adquirir ou relembrar conhecimentos, mais 
nosso cérebro se parece com um computador obsoleto que necessita de uma 
memória mais potente.

Um dos estudos mais completos sobre essa mudança determinada pela in-
ternet na forma como assimilamos e processamos conhecimento foi divulgado na 
semana passada. Conduzido pela psicóloga Betsy Sparrow, da Universidade 
Columbia, e por outros dois colegas, ele mostra que a memória processada pelos 
100 bilhões de neurônios do cérebro está se adaptando rapidamente à era da infor-
mação imediata. Hoje, diz uma das conclusões da pesquisa, nós nos preocupa-
mos menos em reter informações porque sabemos que elas estarão disponíveis 
na internet. Em lugar de guardar conhecimentos, preferimos guardar o local na 
rede onde eles estão disponíveis. A internet se tornou uma memória externa, o que 
faz com que as informações sejam armazenadas não mais no nosso cérebro, mas 
coletivamente, "desenvolvemos uma relação de simbiose com as ferramentas de 
nosso computador, da mesma forma que com as pessoas de nossa família", disse 
Betsy Sparrow [...].

Na frase genial do cientista brasileiro Miguel Nicolelis, "o cérebro é uma 
orquestra sinfônica em que os instrumentos vão se modificando à medida que são 
tocados", dificilmente alguém conseguirá explicar essa plasticidade com uma 
imagem mais exata e intrigante. Imagine-se um violino cerebral que, tocado de 
forma medíocre por anos a fio, vai se transformando aos poucos em um berimbau. 
Ou um piano martelado por um músico de uma nota só que, ao fim e ao cabo, vira 
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um bumbo. A lição básica de Nicolelis é que o cérebro precisa de impulsos para se 
desenvolver - quanto mais variados, complexos, harmônicos e desafiadores eles 
forem, mais humanamente melhor o cérebro se tornará. Essa corrida para a 
perfeição não se completa nunca. Por definição. Quanto mais o cérebro se 
modifica pela qualidade dos impulsos que recebe, melhor e mais eficiente ele se 
toma, o que aumenta sua prontidão para processar informações ainda mais 
intrincadas. Portanto, o cérebro é uma estrutura que aprecia desafios e se 
transforma com eles. Facilitar sua atividade pode, como mostra o estudo da 
pesquisadora Sparrow, torná-Io mais preguiçoso e menos ávido por se aperfeiçoar. 
Sparrow se debruçou mais sobre os efeitos na atividade cognitiva da facilidade que 
a internet oferece a seus usuários de encontrar praticamente qualquer informação 
histórica, científica ou literária já produzida pela humanidade e estocada de forma 
digital. Essa memória acessória externa descomunal em prontidão permanente e 
de fácil acesso é algo inédito na caminhada evolutiva do cérebro humano. Ela 
oferece um conforto tal que nenhuma geração passada teve nesse mesmo volume 
e riqueza de informações. Sparrow se pergunta - mas não responde totalmente na 
pesquisa que acabou de publicar - que tipo de efeito sobre a plasticidade do cére-
bro a internet, e mais precisamente os mecanismos de buscas como o Google, 
pode exercer. Seria um efeito equivalente ao que tem para os músculos de um 
atleta ele deitar-se em um sofá com uma lata de refrigerante na mão e os olhos 
pregados na televisão? Ou, de outra forma, a facilidade de estocagem e recupe-
ração de virtualmente qualquer tipo de informação pode, com o passar do tempo, 
atrofiar os instrumentos da orquestra cerebral humana especializados na busca e 
seleção de informações? Sem saber, talvez, Betsy Sparrow abriu uma linha nova 
de investigação científica que tem um grande futuro pela frente.

A pesquisa foi conduzida em quatro etapas, com alunos das universidades 
Harvard e Colúmbia. Os participantes tiveram de memorizar afirmações triviais, 
daquelas tipicamente encontradas no Google. Os alunos informados de que não 
teriam um novo acesso às informações conseguiram memorizá-Ias em maior 
número do que o grupo que sabia que as frases estariam na internet. Segundo os 
autores do estudo, isso mostra que, quando as pessoas sabem que terão acesso 
fácil a uma informação, não se preocupam em memorizá-la.

A pesquisa de Sparrow levanta entre muitos cientistas e educadores o temor 
de que estejamos nos transformando em terminais de informações, e não em 
agentes capazes de processar conhecimento por meio da memória e do raciocínio. 
A neurocientista Maryanne Wolf, diretora do Centro de Pesquisas de Leitura e 
Linguagem da Universidade Tufts, de Boston, trabalha com o desenvolvimento da 
leitura em crianças. Segundo ela, o cérebro é capaz de se adaptar e formar 
sinapses entre os neurônios de acordo com o tipo de leitura que se faz. Em seu livro 
Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain (Proust e a Lula: 
a História e Ciência do Cérebro que Lê), Maryanne demonstra preocupação em 
como a leitura tem se desenvolvido. Ela diz: "Livros sempre foram uma forma de se 
aventurar além das palavras, trabalhar a imaginação e crescer intelectualmente. 
Porém, na era da internet, passou-se a ler rapidamente, sem análise nem crítica. 
Como consequência, o cérebro começou a ter dificuldades na hora de ler com 
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concentração". Na sua conclusão, os jovens estão desenvolvendo menos as 
conexões de seus neurônios.

Um estudo feito pela University College London mostrou que, mesmo no 
ambiente acadêmico, o estilo Google de assimilar conhecimento se disseminou. 
O estudo mapeou os hábitos dos usuários de dois sites com grande audiência 
entre universitários: o da British Library e o de uma associação de instituições de 
ensino inglesas. Os endereços dão acesso a e-books, artigos e pesquisas. O 
estudo mostrou que a maioria dos frequentadores dos sites acessava muitos itens 
do conteúdo, mas apenas uma ou duas páginas de cada um deles. O padrão era 
pular rapidamente de um artigo ou um livro para outro, o que constitui o que os pes-
quisadores chamaram de power browsing - em português, "navegação mecâ-
nica". "As pesquisas mostram que nossa vida on-line é capaz de afetar a neuro-
química de nosso cérebro", disse [...] a psicóloga americana Sherry Turkle, 
professora de estudos sociais e ciência da tecnologia do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts. Os céticos das teorias de que a internet está mudando radical-
mente o cérebro humano sustentam que a história está cheia de exemplos de no-
vas tecnologias que foram recebidas com uma desconfiança que, posteriormente, 
se mostrou infundada. Na Grécia Antiga, Sócrates lamentou a popularização da 
escrita. Ele defendia a tese de que a substituição do conhecimento acumulado no 
cérebro pela palavra escrita tornaria a mente preguiçosa e prejudicaria a memória. 
O advento da imprensa de Gutenberg, no século XV, suscitou prognósticos de que 
a facilidade de acesso aos livros promoveria a preguiça intelectual. Pode ser que 
esses paralelos sejam corretos e tranquilizadores. Tanto a escrita quanto a 
imprensa potencializaram a capacidade cognitiva humana, especialmente pela 
facilidade na troca de informações entre mais gente. Talvez a salvação de nossa 
orquestra cerebral nos tempos da internet venha pelo mesmo caminho: a intensa 
troca de conhecimento e experiências.

Fonte: SALVADOR, Alexandre; VILICIC; Filipe. Google – como ele afeta o cérebro. 
Revista Veja, São Paulo, Ano 44, nº 29, p. 87-90, jul./2011. 
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QUESTÃO 01
As afirmações abaixo podem ser comprovadas no texto, EXCETO a da alternativa

 A) O cérebro é comparado a uma orquestra sinfônica, porque a forma como o 
utilizamos pode afetar seu desempenho.   

B) A forma como lidamos com a informação pode nos diferenciar como seres 
humanos ou máquinas.

C) A tecnologia trouxe rapidez e inovação ao homem, mas, segundo pesquisas, 
poderá afetar também a forma como raciocinamos.

D) Deve-se aconselhar os adolescentes a não usarem os programas de busca 
para que não fiquem com a mente “preguiçosa”. 
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QUESTÃO 02
Para a manutenção da coerência no quarto parágrafo do texto, o autor realizou a 
expansão das palavras-chave por meio de

 A) associação.  
B) identidade.
C) oposição.
D) memorização.

QUESTÃO 03
As alternativas abaixo constituem-se em informações implícitas relativas ao 
primeiro parágrafo, EXCETO

A) A facilidade e a rapidez com que se encontram informações na rede não foram 
estudadas na década passada.

B) Os livros eram importantes meios de se obter conhecimento.
C)  A memória já possuiu mais relevância na leitura que agora.
D) Houve um tempo em que a web não era popular.

QUESTÃO 04
No trecho “Talvez a salvação de nossa orquestra cerebral nos tempos da internet 
venha pelo mesmo caminho: a intensa troca de conhecimento e experiências”

, os dois pontos poderiam ser substituídos por

A) da mesma forma que.  
B) tanto quanto a.
C) isto é.
D) portanto.

QUESTÃO 05
As expressões abaixo foram transformadas adequadamente segundo as regras da 
nova ortografia da língua portuguesa, EXCETO

A)

to.
 

 
(linhas 104 a 106)

“informações estão prontamente disponíveis” (linhas 11 e 12)  –  superdisponíveis.
B) “linha nova de investigação” (linhas 58 e 59) – neoinvestigação.
C) “massa de informações” (linha 8)  –  multi-informações. 
D) “os jovens estão desenvolvendo menos” (linha 80)  –  subdesenvolvimen
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QUESTÃO 06
Observe o trecho: “O advento da imprensa de Gutenberg, no século XV, suscitou 
prognósticos de que a facilidade de acesso aos livros promoveria a preguiça 
intelectual”

A reescrita desse trecho está de acordo com o padrão culto na alternativa

A) Assistimos o advento da imprensa de Gutenberg, no século XV, mas não nos 
esquecemos de que ela implicou na facilidade de acesso aos livros e possível 
promoção da preguiça intelectual.

B) Assistimos o advento da imprensa de Gutenberg, no século XV, mas não 
esquecemos de que ela implicou a facilidade de acesso aos livros e possível 
promoção da preguiça intelectual.

C) Assistimos ao advento da imprensa de Gutenberg, no século XV, mas não nos 
esquecemos de que ela implicou na facilidade de acesso aos livros e possível 
promoção da preguiça intelectual

D) Assistimos ao advento da imprensa de Gutenberg, no século XV, mas não nos 
esquecemos de que ela implicou a facilidade de acesso aos livros e possível 
promoção da preguiça intelectual. 

QUESTÃO 07
A introdução do texto foi construída predominantemente por meio das funções

A) referencial e fática.
B) conativa e estética.
C) emotiva e metalinguística.
D) apelativa e fática.

QUESTÃO 08
Em “A internet mudou esse panorama: a leitura em profundidade foi substituída pela 
massa de informações, em sua maioria superficiais, oferecidas pelos sites de 
busca, blogs e redes de relacionamento” , está pressuposto que 

A) profundidade depende da massa de informações.  
B) as relações de leitura são unilaterais.
C) pode haver profundidade em determinados conteúdos da internet.
D) as redes sociais modificaram a leitura dos internautas.

QUESTÃO 09
As comparações explicativas contidas no terceiro parágrafo caminham para

A) a construção da exata imagem contida na frase de Miguel Nicolelis.
B) uma crítica destrutiva a toda cultura popular.
C) a construção de um processo imaginativo coerente com a cultura em geral.
D) uma valorização de itens de determinada cultura em detrimento de outra.

 (linhas 100 e 101).

 (linhas 7 a 9)
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QUESTÃO 10
O termo “plasticidade” refere-se

A) às transformações sociais na última década.   
B) ao poder de memorização do cérebro.
C) à capacidade adaptativa cerebral.
D) à memória acessória externa descomunal.

QUESTÃO 11
O penúltimo parágrafo do texto é

A) uma antecipação do parágrafo de conclusão embasada em estudo universitário.   
B) uma reafirmação da proposta do texto, em conformidade com o primeiro parágrafo.
C) a retomada do segundo parágrafo de forma expandida.
D) um contraponto em relação ao que foi exposto nos parágrafos anteriores.

QUESTÃO 12
A conclusão do texto demonstra

A) que tudo que está na internet possui caráter efêmero e sem condição de 
sustentabilidade na rede.  

B) o quanto a história não é capaz de sustentar nenhum estudo sobre tecnologias 
da informação.

C) a base hipotética sobre as quais não é possível confirmar ou afirmar o futuro das 
tecnologias.

D) uma importante descrença dos pesquisadores em relação ao futuro da 
informação em ambiente virtual.

 (linha 32) 
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BIOLOGIA

QUESTÃO 13
Os Amniota constituem um grupo de tetrápodes que tiveram sucesso em conquistar 
e irradiar no ambiente terrestre desde o Paleozoico até os dias de hoje. Dentre as 
várias caracterísitcas biológicas apresentadas pelo grupo, que garantiram o 
referido sucesso, destaca-se a presença de um ovo amniótico. 

São considerados exemplos de Amniota os seguintes animais

A) 
B) ornitorrinco, sabiá, salamandra e tartaruga.
C) jacaré, garça, gambá e sucuri.
D) marreco, perereca, jacaré e tucano.

QUESTÃO 14
A intensidade luminosa interfere na intensidade em que o processo de fotossíntese 
ocorre. O gráfico abaixo apresenta essa relação.

Com base no gráfico e em seus conhecimentos em metabolismo vegetal, assinale a 
afirmativa CORRETA.

A) Na situação A, há um pequeno consumo de O  e de CO . Um exemplo é o caso 2 2
das ervas daninhas que não crescem na sombra.

B) Na situação C, há produção de massa verde. Um exemplo dessa situação é a 
introdução do eucalipto originário de regiões com menor incidência solar 
introduzidas no Brasil, país com alta incidência solar, que apresentam nessa 
situação crescimento rápido e acentuado. 

C) Quanto maior a intensidade luminosa, maior a intensidade da fotossíntese.
D) A intensidade da respiração e da fotossíntese é proporcional à intensidade 

luminosa e quando a luminosidade está no Ponto de Compensação Fótica, a 
planta atinge o equilíbrio.

galinha, lagarto, piramboia e cágado.
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QUESTÃO 15
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o transporte da seiva bruta nos vegetais. 

A) A raiz bombeia ativamente íons para o interior do xilema, criando um gradiente 
menor em relação ao solo. Com isso, a água entra por pressão positiva.

B) O xilema forma capilares e, nestes, as moléculas de água sobem por aderirem 
às paredes das células dos vasos de condução. 

C) Existe coesão entre as moléculas de água, o que permite que estas formem um 
contínuo no xilema. 

D) A concentração osmótica das folhas é reduzida pelo processo de transpiração, 
assim as folhas absorvem água do xilema, diminuindo a concentração osmótica 
deste próximo à copa 

QUESTÃO 16
Em relação à estrutura da membrana celular, assinale a alternativa CORRETA.

A) A rigidez ou fluidez da célula é dependente da composição dos lipídios presentes 
na membrana celular. Assim, se os lipídios forem de composição rígida, a célula 
poderá apresentar uma parede celular mais espessa. Se, por outro lado, os 
lipídios forem mais fluidos, a célula apresentará conformação mais frouxa.

B) A membrana celular é formada por uma bicamada lipídica, que faz com que o 
meio externo não tenha contato com o meio intracelular, sendo esta a principal 
função da membrana, evitar que moléculas extracelulares invadam o meio 
interno da célula.

C) A bicamada lipídica é a estrutura celular responsável pela proteção das células. 
Dentro de seu limite, as organelas estão soltas e se deslocam livremente, de um 
lado para outro, imersas no citoplasma.

D) A membrana celular tem como uma de suas propriedades principais a 
seletividade. De acordo com a conformação de sua estrutura, a membrana 
pode, em determinado momento, modificar sua estrutura para permitir que 
algumas moléculas passem livremente por ela e, em outros momentos não 
permitir que a mesma molécula a atravesse. Essa propriedade é fundamental no 
metabolismo celular.
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QUESTÃO17
A fragmentação do ambiente é apontada como uma das principais causas de perda 
de diversidade de espécies no planeta. Além do isolamento provocado, a 
fragmentação leva ao aumento do efeito de borda. O efeito de borda é gerado 
principalmente pela variação na luminosidade, temperatura e umidade, que ocorre 
nas áreas de transição entre o fragmento e a área modificada pelo homem. Uma 
medida conservacionista para manter a diversidade de espécie local é a criação de 
unidades de conservação. Considere que as figuras abaixo representem áreas 
hipotéticas de diferentes unidades de conservação. Para efeito de análise, todas as 
unidades de conservação apresentam em sua totalidade a mesma área .

 Unidade 1                                    Unidade 2                                       Unidade 3

Com base nas informações do texto e na análise das figuras, assinale a afirmativa 
CORRETA.

A) A Unidade 1 sofre menos efeito de borda que a Unidade 2, que, por sua vez, 
sofre menos efeito que a Unidade 3.
B) A Unidade 2  sofre mais efeito de borda que a Unidade 3, porém menos efeito 
que a Unidade 1.                    
C) Todas as unidades sofrem o mesmo efeito de borda.
D) A Unidade 3, por estar fragmentada, sofre menos efeito de borda.

QUESTÃO 18
Com relação à função das proteínas, é CORRETO afirmar que

A) a glicose é uma proteína metabólica.
B) o glucagon é uma proteína estrutural do pâncreas.
C) a actina e a miosina têm função transportadora.
D) a amilase é uma enzima e tem, portanto, função catalisadora.
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QUESTÃO 19
Leia i texto abaixo.

“Os impactos dos organismos geneticamente modificados abordados sob as 
dimensões agronômica, ecológica, cultural, social e política no livro “Transgênicos 
para quem? Agricultura, Ciência, Sociedade” estão na obra que será lançada no 
próximo dia 28, durante o Fórum Social Temático 2012, em Porto Alegre(RS). 

A publicação, que reúne artigos de diversos pesquisadores brasileiros e franceses, 
foi organizada por Magda Zanoni, bióloga, socióloga e pesquisadora do laboratório 
Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (Centro Nacional de Pesquisa 
Científica - CNRS, França); e por Gilles Ferment, mestre em ecologia e gestão 
ambiental, e consultor do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (NEAD/MDA). […]

“Transgênicos para quem?” é apresentado em três partes. A primeira aborda as 
incertezas científicas inerentes ao uso das biotecnologias modernas de 
reprogramação dos seres vivos e seus possíveis efeitos nocivos ao meio ambiente e 
à saúde humana. A segunda parte, “Transgênicos: O necessário enfoque 
multidisciplinar”, se divide em mais três temas que discutem os embates 
agronômicos, ecológicos, políticos, institucionais, jurídicos, econômicos e sociais 
dos transgênicos. A última , “Atores sociais: resistências e cidadania”, discute o 
papel da sociedade civil no debate do uso dos transgênicos. 

A publicação oferece uma diversidade de análises, destaca pontos de vista de 
agricultores familiares, cientistas internacionalmente conhecidos, estudantes, 
associações, cooperados e ativistas. O objetivo, segundo os organizadores, é trazer 
uma reflexão sobre a capacidade dos transgênicos de resolver as dificuldades 
atuais e futuras com as quais a sociedade e os agricultores familiares estão 
confrontados. 

Transgênicos para quem? integra a coleção NEAD. 
Debate e está disponível para download gratuito no Portal NEAD.  

Notícia publicada no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Disponível em: (http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=9190597) Acesso em 18/jan./2012.

Sobre o interesse tecnológico na biologia molecular e suas técnicas, e na produção 
dos Organismos Geneticamente Modificados, (OGMs), é INCORRETO afirma que

A) a biotecnologia tem produzido OGMs com potencial risco à população e não há 
qualquer regulamentação no Brasil que controle seu cultivo, pesquisa e 
consumo.

B) o interesse na produção agrícola de OGMs é a produção de vegetais mais sadios 
e resistentes a doenças.

C) os OGMs são organismos produzidos em laboratório com finalidades diversas, 
desde a produção de alimentos, medicamentos e para pesquisas científicas.

D) o interesse nos OGM é pelo uso da maquinaria genética das células para que 
elas produzam proteínas de interesse na agricultura, saúde, etc.
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QUESTÃO 20
Leia a letra da música abaixo.

Cigarra. 
Milton Nascimento

“Porque você pediu uma canção para cantar
Como a cigarra arrebenta de tanta luz
E enche de som o ar
Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra
Raízes da mesma fábula que ela arranha
Tece e espalha no ar
Porque ainda é inverno em nosso coração
Essa canção é para cantar
Como a cigarra acende o verão”

Sobre as cigarras (inseto homóptero da família dos cicadídeos) e as formigas 
(família Formicidae), considere as afirmativas abaixo: É CORRETO afimar que

I) As cigarras são insetos que apresentam desenvolvimento incompleto, ou 
seja, têm fases de ovo, ninfa e adulto. Os ovos são ovopositados nas cascas 
das árvores. As ninfas caem no solo onde se desenvolvem enterradas até a 
fase adulta, reprodutiva. A fase mais comumente percebida no Brasil é a fase 
adulta em que o macho emite um forte som para atração de fêmeas, para 
emitir alerta ou para defesa. Outro aspecto bastante conhecido sobre a 
cigarra é a presença de seus exoesqueletos aderidos às cascas de árvores 
após a ecdise ou muda. [Popularmente a presença das cascas vazias é 
atribuída ao estouro da cigarra devido ao seu intenso cantar.]

II) Algumas formigas são insetos sociais que desenvolvem-se por metamorfose 
completa, ou seja, ovo, larva, pupa, adulto.

III) Algumas cigarras e formigas são consideradas pragas para a lavoura em 
alguma das fases de seu desenvolvimento. A formiga na fase adulta é 
reconhecidamente uma praga agrícola e a cigarra na fase ninfa consome a 
seiva das partes subterrâneas de algumas plantas.

De acordo com essa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas.

A) I, II e III.
B)  I e II.
C) II e III.
D)  I e III.
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QUESTÃO 21
Analise o cladograma abaixo em que os números representam as espécies e as 
letras os grupos ou agrupamentos formados. Os vértices representam a derivação a 
partir de um ancestral comum. 

Entende-se por grupo natural (monofilético) os grupos nos quais todos os 
representantes compartilham um mesmo ancestral. Agrupamentos artificiais (não 
monofiléticos) são aqueles em que os representantes derivaram de ancestrais 
diferentes ou aqueles que excluem representantes que compartilham 
ancestralidade.

Com base nesse cladograma, analise as seguintes afirmativas.

I – A espécie 3 está mais próxima da espécie 2 do que  da espécie 4.
II– A espécie 4 está mais próxima da espécie 5 do que das outras espécies. 
III–  A representa um agrupamento artificial. 
IV – B representa um grupo natural. 
V – C representa um agrupamento artificial. 
VI – A espécie 5 é mais derivada que a espécie 4.

A partir da análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas

A) II,III e IV
B) I, II e III
C) I,II e VI
D) II , IV e V
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QUESTÃO 22
A hemofilia é doença caracterizada pela incapacidade de produção de uma proteína 
ligada a uma série de reações que levam à coagulação sanguínea. O tipo mais 
comum de hemofilia é a Hemofilia A. Os portadores dessa hemofilia são incapazes 
de produzir um fator de coagulação conhecido como Fator VIII.

Observe o esquema simplificado que mostra a rota de eventos da coagulação:

Analise as afirmativas abaixo.

I. Hemofílicos, de modo geral, são incapazes de produzir a protrombina no fígado. 
Assim, sem esse fator de coagulação, não são capazes de produzir fribrina.

II. A introdução de fatores de coagulação em hemofílicos pode dar a estes a 
capacidade de produzir fibrina, temporariamente, pois esses produzem 
protrombina normalmente.

III. Os hemofílicos herdaram a incapacidade de coagular sangue de suas mães. As 
mães podem, entretanto, produzir normalmente a fibrina.

IV. Para os hemofílicos, os íons cálcio (Ca++) e a vitamina K não são necessários ao 
processo de coagulação, pois o problema reside na falta do fator de coagulação 
VIII.

V. Mulher hemofílica tem pai hemofílico, mesmo que sua mãe não seja  hemofílica. 
VI. Uma vez que os hemofílicos não são capazes de produzir fibrina, precisam 

receber transfusão de sangue, quando obtêm no plasma concentrações 
suficientes de fibrinogênio, que poderá ser convertido, quando preciso, em fibrina. 

Considerando a hemofilia do tipo A, estão CORRETAS apenas as afirmativas

A) II, III e V
B) I, II e III
C) I, IV e VI 
D) IV, V e VI 
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QUESTÃO 23
Leia atentamente o texto a seguir.

Entende-se por cuidado parental todos os comportamentos exercidos pelos 
machos e/ou fêmeas para com seus filhotes que proporcionam aumento da chance 
de sobrevivência da prole. Apesar do cuidado parental demandar muita energia, 
como no caso dos mamíferos que alimentam seus filhotes, é um interessante 
investimento reprodutivo que surgiu independentemente em diversas linhagens 
animais. Entre os amniotas atuais, o cuidado parental é observado entre os répteis, 
aves e mamíferos. Considere os seguintes amniotas: tartaruga, galinha e sabiá. Do 
ponto de vista da reprodução, esses ovíparos diferem em alguns aspectos. As 
tartarugas fazem postura com muito mais ovos que as galinhas e os sabiás. As 
fêmeas vão até as praias e cavam na areia um buraco onde depositam seus 
inúmeros ovos. Após a postura, a tartaruga cobre o buraco com areia e retorna ao 
mar. As galinhas e os sabiás colocam seus ovos em ninhos e ficam chocando os 
mesmos até o nascimento dos filhotes. Embora a postura destas duas aves seja 
bem diferente da tartaruga e muito semelhante entre si, o processo reprodutivo 
começa e ficar mais distinto após o nascimento dos filhotes. Galinhas têm filhotes 
precociais e sabiás autriciais. Os filhotes precociais já nascem emplumados e com 
capacidade para seguir a mãe e se alimentar. Já os filhotes autriciais, como os 
sabiás, não conseguem abandonar o ninho nos primeiros dias de vida e dependem 
que os pais tragam alimentos até o ninho e os depositem em suas bocas. 

Analise as sentenças abaixo.

I. As tartarugas investem mais na reprodução, pois colocam mais ovos do que 
as aves citadas no texto.

II. A mortalidade nos primeiros dias após a eclosão é maior entre os filhotes de 
tartaruga do que das aves citadas no texto. 

III. A ocorrência de filhotes autricias nos sabiás pode ser considerada uma 
pressão seletiva para o sistema monogâmico, já que os filhotes dependem 
tanto do cuidado do macho quanto do da fêmea. 

IV.Diferentes dos sabiás que alimentam seus filhotes, tartarugas e galinhas não 
exercem cuidado parental. Assim, a chance de sobrevivência dos  filhotes de 
sabiá é maior que dos filhotes de galinha e de tartaruga. 

V. O cuidado com o filhote, presente nos sabiás  e ausente nas tartarugas, é 
resultado do processo de  evolução. Aves são animais mais evoluídos que os 
répteis e por isso apresentam sistema nervoso mais complexo e 
comportamentos mais elaborados. 

VI.Em espécies de aves com filhotes precociais, é possível um sistema de 
acasalamento em harém (um macho e várias fêmeas), como o que ocorre 
com as galinhas. 

A partir dessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas :

A) I, II  e IV 
B) II, III e VI
C) I, III e V 
D) IV, V e VI 
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QUESTÃO 24
Com relação à integração dos processos fisiológicos, é INCORRETO afirmar que

A)
forma integrada. O Sistema Nervoso e o Sistema Endócrino desempenham 
funções conjuntas de vaso constrição / vaso dilatação, aumento / diminuição 
dos batimentos cardíacos e controle da pressão arterial via sistema renina / 
angiotensina, entre outros. Assim, a disponibilidade de O  nos diferentes tecidos 2
é controlada.

B) as células sanguíneas entram em contato com o O  inspirado nos alvéolos 2
pulmonares e são distribuídas para todo o corpo humano. O controle dessa 
distribuição é desempenhado pelo controle dos batimentos cardíacos. O 
coração é um órgão autônomo e tem seus batimentos mantidos mesmo sem 
controle do sistema nervoso central.

C) o Sistema Nervoso Central utiliza mediadores químicos para desempenhar 
suas funções de controle. Esses mediadores são conhecidos como 
neurotransmissores.

D) os Sistema Respiratório e o Sistema Circulatório estão funcionalmente 
conectados com o ambiente externo. Uma conexão é o fato de terem seu 
funcionamento que responde a alterações da pressão atmosférica 

o controle da distribuição de oxigênio para as células do organismo é feito de 

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II



18 Curso de Psicologia

QUESTÃO 25
 Observe a charge a seguir.

Fonte: Charge de Stoni, Revista 
Careta, Rio de Janeiro, 1927.

ELLA - é o Zé Besta?
ELLE - Não, é o Zé burro!

A charge é uma crítica a um período da história do Brasil em que os grupos 
dominantes exerciam o controle político por uma estratégia pouco democrática. 

A caricatura nos remete a um período conhecido e caracterizado como

A) República Velha, coronelismo, fraudes eleitorais e voto de cabresto.
B) Regime Militar, eleições indiretas, ditadura e coronelismo.
C) República Nova, Ditadura Militar, fraudes eleitorais e voto de cabresto.
D) República Oligárquica, eleições indiretas,Ditadura Militar e voto de cabresto.

QUESTÃO 26
Sobre o movimento conhecido como Iluminismo, é CORRETO afirmar que foi um 
movimento

A) do séc. XVIII, liderado pela nobreza, que defendia o Absolutismo e os valores 
eclesiásticos. 

B) do séc. XIX, que deu origem à ideia de socialismo e difundiu os ideais de uma 
sociedade igualitária negando a propriedade privada.

C) do séc. XIX, que divulgou os ideais socialistas e a organização do Estado Moderno 
e de uma sociedade destituída de classe social.

D) do séc. XVIII, que deu origem ao liberalismo político e que hoje fundamenta a 
ideia de democracia.
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QUESTÃO 27
Leia o texto abaixo.

"Trata-se de uma sociedade de ordens hierarquizadas. Mas essa sociedade 
absolutista diferencia-se da anterior, a sociedade de ordem medieval, pelo fato de 
que o ocupante do trono inegavelmente passou a predominar sobre as outras 
ordens. A divisão do poder da sociedade de ordens medieval, ainda relativamente 
instável, deu lugar a uma divisão de poder estável. É inegável que o poder do rei 
sobrepuja de longe o de todos os outros nobres, do alto clero e dos funcionários. 
Isso expressa simbolicamente no fato de nenhum outro homem estar em condições 
ou ter a ousadia de construir uma casa que se assemelhe à do rei ou a supere. 
Seguem na hierarquia, após os outros membros da casa real, os três quadros da 
elite, a alta noblesse d'épée (nobreza de espada - grifo nosso), o alto clero, o corpo 
da alta magistratura e administração. Todos têm sua hierarquia interna. Depois 
deles vêm as camadas médias e inferiores de cada um dos três quadros".

ELIAS, Norbert. A sociedade de Corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia 
de corte. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. p. 80-81.

Analise as afirmativas sobre o texto.

I. Refere-se à corte francesa do absolutismo de Luís XIV, o Rei-Sol, e ao seu 
poder, que estava acima de todos na hierarquia da divisão social.

II. Refere-se à força da burguesia nascente, que, aos poucos, foi impondo o seu 
poder, exigindo do rei vantagens e privilégios comerciais e políticos.

III. Faz referência ao Antigo Regime e à sua organização social estável, em que 
o rei tinha pleno controle da sociedade.

IV. Refere-se aos movimentos sociais do século XIX, que buscavam eliminar 
todas as concepções de diferenças de classes e instaurar uma nova ordem 
social.

De acordo com o texto, estão CORRETAS apenas as afirmativas

A) I  e III
B) II e IV
C) I, II e IV
D) I, III e IV
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QUESTÃO 28
"Os comunistas [...] proclamam resolutamente que seus fins não poderão ser 

atingidos sem a derrubada violenta de toda ordem social atual. Que as classes 
dominantes tremam à ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a 
perder com ela, exceto as cadeias. Tem o mundo a ganhar. Proletários de todos os 
países, uni-vos". 

MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto Comunista. Rio de Janeiro: Horizontes,1945. p. 59.

As características fundamentais do marxismo encontradas no texto são

A) revolução proletária, sociedade dividida em classes e união da classe trabalhadora.
B) revolução burguesa, sociedade dividida em classes e mudanças políticas pela 

democracia.
C) revolução burguesa, organização sindical e eliminação da instituição do Estado 

pela revolução.
D) revolução proletária, social democracia e manutenção do capitalismo com maior 

igualdade social.

QUESTÃO 29
Observe a imagem abaixo.

 

Henfil. Isto É. 25/jan./1984.

De Henrique de Souza Filho, conhecido pelo pseudônimo Henfil, a imagem retrata 
um período da história do Brasil conhecido como campanha

A) popular não só contra a ditadura militar, mas pela implantação do socialismo no 
Brasil.

B) contra a ditadura militar no Brasil após a promulgação do Ato Institucional nº 5.
C) contra o golpe de Estado comandado pelos militares no Brasil em 31 de março 

de 1964.
D) por eleições livres na defesa da redemocratização do Brasil.
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QUESTÃO 30
O conflito, ocorrido alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, caracterizou-se 
pela polarização ideológica: de um lado, a esquerda socialista, comunista ou 
anarquista, procurando defender a manutenção de um regime republicano aberto à 
participação popular; de outro, militares de viés autoritário e críticos da democracia, 
lutando para preservar valores tradicionais e orientados, entre outras referências, pelo 
conservadorismo católico. Brigadas de militantes de vários países europeus lutaram 
ao lado dos primeiros. Os segundos receberam apoio bélico de regimes antiliberais e 
racistas que surgiram na Europa durante a primeira metade do século XX. 

O conflito em questão foi uma guerra civil que aconteceu na

A) Espanha.
B) Alemanha.
C)  Itália.
D) França.

QUESTÃO 31
Leia o trecho abaixo.

“É verdade que a simples necessidade de coesão e eficiência estatais em uma era 
de aguçada rivalidade internacional tinha de há muito obrigado os monarcas a pôr 
freio às tendências anárquicas de seus nobres e outros interesses estabelecidos e a 
preencher seu aparelho estatal tanto quanto possível com pessoal civil não 
aristocrata.”

HOBSBAWM, E. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 38.

Considerando o texto acima, é INCORRETO afirmar que  

A) as grandes monarquias europeias dos séculos XVII e XVIII dominaram os 
descendentes dos senhores feudais e estabeleceram Estados centralizados.

B)  o Estado Absolutista assimilou setores da burguesia e das elites urbanas. 
C) as monarquias em questão preservaram sem nenhuma alteração significativa a 

estrutura de poder feudal.
D) as monarquias tratadas pelo texto competiam por oportunidades econômicas 

em um mundo cada vez mais determinado por relações comerciais capitalistas.
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QUESTÃO 32
O escritor Jack London, passando por trabalhador pobre em 1902, percorreu 
Londres e publicou um livro descrevendo a cidade. Segundo London: “Nas ruas de 
Londres nunca se escapa da visão da pobreza abjeta; basta caminhar cinco minutos 
em qualquer direção para se chegar a um bairro miserável.”

LONDON, Jack. O povo do abismo. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. p. 73-74.

Tendo em vista o texto acima, é CORRETO afirmar que 

A) o escritor descreve Londres no momento em que a Grã-Bretanha havia perdido 
todas as suas colônias e mergulhava em profunda crise econômica, o que 
produziu uma massa de trabalhadores miseráveis.

B) o autor visitou Londres no momento em que a Grã-Bretanha ainda era uma 
grande potência econômica e militar, mas sofria os efeitos de um crescimento 
industrial que criou uma massa de trabalhadores urbanos miseráveis.

C) o escritor descreve Londres antes da Revolução Industrial, quando a Grã-Bretanha 
ainda não havia constituído o seu império e tinha uma grande quantidade de 
miseráveis.

D) o escritor retrata Londres durante a Primeira Guerra Mundial, período em que a 
atividade industrial caiu dramaticamente, aumentando a miséria na capital 
britânica. 

QUESTÃO 33
Leia com atenção a declaração do ativista político Luigi Molinari.

“A pátria, velha superstição que serve tão bem para manter os exércitos 
sanguinários e as polpudas negociatas; a religião, secular mentira que faz do 
homem um instrumento servil dos padres e dos ricos; a propriedade, instituição 
baseada na violência, na astúcia e que se faz passar por originariamente divina e 
eterna, enquanto não passa de um mero fruto do roubo.”

NOSSO SÉCULO. Memória Fotográfica do Brasil do século XX - 1910-1930. 
São Paulo: Abril Cultural, 1981, p. 84.

O texto de Luigi Molinari exprime as ideias do

A) Neoliberalismo do final século XX.
B) Liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX.
C) Anarquismo dos séculos XIX e XX.
D) Fascismo do século XX.
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QUESTÃO 34
Ele foi chamado de “cavaleiro da esperança” e, entre 1924 e 1927, liderou uma coluna de 
militares rebeldes que percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, 
combatendo as autoridades da República Velha. Depois, teve que ir para o exílio, tornou-
se marxista e, de volta ao Brasil, liderou o Partido Comunista por muitos anos. Foi preso 
com o fracasso da Intentona Comunista em 1935 e, após a redemocratização em 1945, 
elegeu-se senador. Novamente exilado durante a Ditadura Militar, retornou ao país com 
a anistia e participou ativamente da vida política até sua morte em 1990. 

O personagem em questão é

A) Juscelino Kubitschek.
B) Humberto Castelo Branco.
C) Luís Carlos Prestes.
D) João Goulart.

QUESTÃO 35
Sobre a crise econômica mundial de 1929, é CORRETO afirmar que ela

A) é uma decorrência da falência do parque industrial europeu após a Primeira Guerra 
Mundial, que não se recuperou das destruições causadas pelo conflito, o que provocou 
estagnação econômica durante a década de 1920 e inviabilizou o pagamento de 
empréstimos que esses Estados contraíram junto aos bancos dos EUA.   

B) iniciou-se com a extraordinária queda na bolsa de Nova York, provocou falências de 
empresas e desemprego nas grandes potências industriais da época, mas não 
atingiu os países produtores de matérias-primas, cuja atividade econômica 
baseava-se na agricultura ou na mineração, como as nações da América Latina.

C) ocorreu no contexto da Primeira Guerra Mundial, período em que o comércio 
internacional ficou estagnado em função das batalhas e da insegurança, o que 
provocou a diminuição das atividades agrícolas e industriais em todo o mundo.

D) ocorreu depois de um período de extraordinário crescimento da economia dos EUA 
e, ao longo de seu curso, caracterizou-se pela brutal queda da bolsa de Nova York, 
pela falência de muitas empresas em vários setores da economia, o que provocou 
desemprego em massa e afetou a atividade econômica em todo o mundo.

QUESTÃO 36
Leia a citação abaixo.

“A Revolução Inglesa tornou possível pela primeira vez à sociedade, e dentro dela 
particularmente aos homens de propriedade, a conquista e gozo da liberdade civil e 
política.”

FLORENZANO, M. As revoluções burguesas. São Paulo. Brasiliense, 1998, p. 116.

Constitui-se uma das realizações e conquistas do processo revolucionário na Inglaterra 
do século XVII, o(a)

A) fim da escravidão tanto na Inglaterra como em suas colônias americanas. 
B) instituição do sufrágio universal nos processos eleitorais.
C) aceitação do voto feminino nas eleições parlamentares.
D) consagração do Parlamento como instituição capaz de limitar o poder monárquico.
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La crítica extranjera aplaude ‘La piel que habito’

Pedro Almodóvar presenta en Cannes su última obra y asegura que un director 
de cine es lo más parecido a Dios . Para Antonio Banderas trabajar de nuevo con 
él es volver a la casa en la que me crié artísticamente

GREGORIO BELINCHÓN - ENVIADO ESPECIAL Cannes 19 MAY 2011 - 12:57 CET

Pues llegó el día 
Almodóvar y la locura para 
entrar en su pase y en su 
rueda de prensa. Los 
críticos extranjeros han 
salido felices con este 
thriller llevado al límite, con 
la dura, durísima venganza 
de un cirujano plástico y la 
relación de ese hombre 
(Antonio Banderas) con su 
ún ica  c l i en te  (E lena  
Anaya). Transgénesis, 
Brasil, pánico... el mundo 
Almodóvar aterriza en el 
terror. Leí Tarantula, la novela en la que se basa el guión, hace 10 años y lo hice 
rápido. Me enganchó algo que no estaba bien contado en el libro, la magnitud de 
esa venganza. En un momento del filme se nos descubre el origen brasileño de 
esta familia, porque así podíamos ver que es una familia feroz... y porque de 
Brasil son los primeros cirujanos plásticos que conocí. Me atraía que su cultura 
no se base en el castigo y el pecado, son moralmente independientes, no 
conocen la culpa como en la cultura en la que yo he crecido. El personaje de 
Marisa Paredes ha criado dos hijos feroces, reconoce que lleva la locura dentro , 
ha afirmado hoy el director.

Con multitud de periodistas pidiendo la palabra, y rodeado de todo su 
equipo -aunque solo hablaron él y Antonio Banderas-, Almodóvar repasó los 
géneros por los que ha transitado. Arranqué en la comedia pop, pasé por el 
melodrama... Sí, ahora he llegado al thriller, que hoy por hoy es el género que 
reúne las mejores posibilidades para transitar a otros géneros... porque yo me 
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Las cuestiones  se refieren al texto I – “La crítica extranjera aplaude ‘La 
piel que habito’”.

TEXTO I

 37 a 44

Pedro Almodóvar (en el centro) ha presentado en el festival de Cannes su última película, ‘La

Piel que habito’, rodeado del elenco del filme. De izquierda a derecha Blanca Suárez, Marisa

Paredes, Antonio Banderas, Almodóvar, Elena Anaya y Jan Cornet. ERIC GAILLARD

(REUTERS)

As questões a seguir, de 37 a 48, referem-se à Língua Estrangeira.
Se sua opção for por Espanhol, continue nesta página.

Se sua opção for por Inglês, vá para a página 30.
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salto las reglas de los géneros. No se puede rodar hoy un thriller con la inocencia 
de los años cincuenta. De hecho, para buscar referencias pensé más en el terror, 
en los primeros trabajos de Fritz Lang, y durante meses me tentó hacer el filme a 
su manera, más aún, me tentó rodarla en blanco y negro y muda . En La piel que 
habito se esconde una profunda reflexión sobre creadores y creaciones, sobre 
dar y quitar la vida. Un director de cine es lo más parecido a Dios, con todo un 
equipo a sus órdenes. El personaje de Antonio está muy cerca de ser ese 
creador, porque de pronto fabrica piel artificial. Es un tipo extremo, psicópata... y 
yo no soy exactamente así [bromea]. En cuanto al de Anaya, es un papel de 
superviviente, y la supervivencia es el tema más antiguo del mundo .

Al cineasta español también le preguntaron por referencias, desde las 
obvias ya plasmadas en la película -hay, y muchas- a las que le inspiraron antes 
de rodar. Sobre todo pensé en Los ojos sin rostro, largometraje que me sé de 
memoria. Mi hermano me ayudó con la transgénesis, una investigación que ha 
avanzado mucho desde el momento que empezamos con el guión. Sin 
embargo, la bioética ha cercenado los avances de la transgénesis en la rama 
humana, aunque ha seguido en, por ejemplo, las plantas. Yo quería en esta parte 
alejarme del gore, del espectáculo, de la sangre, aunque en todo el metraje hay 
muchas incisiones. ¿Frankestein? Es obvio que está ahí, pero acabada 
resuenan más los ecos a mitos griegos como Prometeo, el titán que robó la luz a 
los dioses para dársela a los humanos. Aquí la transgénesis es la luz de 
Prometeo, o la electricidad con la que Mary Shelley daba la vida en 
Frankenstein. La ciencia nos va a llevar a caminos y nos va a asomar a abismos 
que aún no conocemos; el arte nos acompañará en este viaje a nuestro lado .

Por su parte, Antonio Banderas habló mucho de lo que significa rodar otra 
vez con Pedro Almodóvar: Volver a los 20 años con Pedro es trabajar de nuevo 
con alguien que quiero. La creación no está en lugares cómodos o artificiales, 
sino en sitios sacrificados. Pedro me ha llevado a ese terreno. Es un trabajo 
gestualmente económico, de tormento sin gesto, de frialdad, porque Pedro 
buscaba un horror frío. Hoy públicamente agradezco toda su labor aunque no 
fuera un rodaje cómodo. Volver a Pedro es reconocer que forma parte de mi vida, 
es retornar a mi país, a mis raíces, con sus miserias y sus grandezas, volver a la 
casa en la que me crié artísticamente . Y posteriormente resaltó el placer del 
reencuentro con Marisa Paredes y el enfrentarse en un plató con las nuevas 
generaciones de actores. El cine español tiene futuro en muchos campos .
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Sacado de < > 
Acceso el: 14 marzo 2012.

http://cultura.elpais.com/cultura/2011/05/19/actualidad/1305756004_850215.html

CUESTION 37
El texto “La crítica extranjera aplaude ‘La piel que habito’” tiene como objetivo

A) vender las películas del cineasta español Pedro Almodóvar.
B) hacer una crítica constructiva al director y a los actores de la película.
C) resumir la historia de la película española “La piel que habito”. 
D) informar sobre cómo la crítica extranjera evaluó la película española.
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CUESTION 38
Según Pedro Almodóvar, ¿de qué género es la película “La piel que habito”? 

A) Comedia pop.
B) Terror.  
C) Melodrama. 
D) Ciencia ficción.

CUESTION 39
¿De qué manera salieron los críticos tras ver la película “La piel que habito”, de 
Pedro Almodóvar?

A) Contentos.
B) Negativos.
C) Sorprendidos.
D) Despavoridos.  

CUESTION 40
En el texto, hay muchas frases entre comillas. Señala la que pertenece a Antonio 
Banderas.

A) Antonio Banderas, Almodóvar, géneros.
B) Almodóvar, Almodóvar, géneros.
C) Almodóvar, Antonio Banderas, periodistas.
D) Antonio Banderas, Antonio Banderas, periodistas. 

A) 
rápido [...]”. (líneas 14 - 15)

B) “Sobre todo pensé en Los ojos sin rostro, largometraje que me sé de 
memoria”. (líneas 40 - 41)

C) “El cine español tiene futuro en muchos campos”. (línea 63)
D) “En cuanto al de Anaya, es un papel de superviviente, y la supervivencia es el 

tema […]”. (líneas 36 - 37)

CUESTION 41
En “Con multitud de periodistas pidiendo la palabra, y rodeado de todo su equipo -
aunque solo hablaron él y Antonio Banderas-, Almodóvar repasó los géneros por los 
que ha transitado.” (líneas 23 - 25), las palabras en destaque se refieren a, 
respectivamente, 

“Leí Tarantula, la novela en la que se basa el guión, hace 10 años y lo hice 
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CUESTION 42

Observa la siguiente frase:

“Mi hermano me ayudó con la transgénesis, una investigación que ha avanzado 
mucho desde el momento que empezamos con el guión. Sin embargo, la bioética 
ha cercenado los avances de la transgénesis en la rama humana, aunque ha 
seguido en, por ejemplo, las plantas.” 

Las palabras en negrita dan idea, respectivamente, de

A) duda y explicación.
B) adversidad y concesión.
C) negación y conclusión.
D) simultaneidad y causa.     

CUESTION 43
Reflexiona sobre el valor del conector sino a continuación:

Es CORRECTO afirmar que su uso es para

A) resumir la información anterior con negatividad.
B) presentar una nueva información sin negar la anterior. 
C) añadir información nueva afirmando lo dicho anteriormente. 
D) rechazar informaciones presentadas anteriormente.

CUESTION 44
Reflexiona sobre el significado de los verbos en destaque:

“Me enga

Las palabras destacadas pueden ser sustituidas, respectivamente, por

A) sedujo, sacar.
B) engató, tirar. 
C) dijo, morir.
D) impresionó, vivir.  

(líneas 41 - 44)

“La creación no está en lugares cómodos o artificiales, sino en sitios sacrificados.” 
(líneas 54 - 55)

nchó algo que no estaba bien contado en el libro, la magnitud de esa 
venganza.” (líneas 15 -16) 

“En La piel que habito se esconde una profunda reflexión sobre creadores y 
creaciones, sobre dar y quitar la vida.” (líneas 31 - 33) 
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Las cuestiones se refieren al texto II – “Los abrazos rotos”.

TEXTO II

45 a 48 

Título: Los abrazos rotos

Dirección: Pedro Almodóvar

País: España

Año: (2009)

Género: Drama
Reparto: Penélope Cruz (Lena), Lluís Homar (Mateo Blanco/Harry 

Caine), Blanca Portillo (Judit), José Luis Gómez (Ernesto Martel), 

Rubén Ochandiano (Ray X), Tamar Novas (Diego).

Sinopsis

Un hombre escribe, vive y ama en la oscuridad. Catorce años antes sufrió un 

brutal accidente de coche, donde no sólo perdió la vista sino que también murió 

Lena, la mujer de su vida. Este hombre tiene dos nombres, Harry Caine, lúdico 

seudónimo bajo el que firma sus trabajos literarios, relatos y guiones, y Mateo 

Blanco, su nombre de pila real, con el que vive y firma las películas que dirige. 

Después del accidente, Mateo Blanco se convierte en su seudónimo, Harry 

Caine. Si ya no puede dirigir películas, prefiere sobrevivir con la idea de que 

Mateo Blanco ha muerto con Lena, la mujer a la que amaba, en el accidente. En 

la actualidad, Harry Caine vive gracias a los guiones que escribe y a la ayuda de 

su antigua y fiel directora de producción, Judit García, y de Diego, el hijo de ésta, 

secretario, mecanógrafo y lazarillo. Desde que decidiera vivir y contar historias, 

Harry es un ciego muy activo y atractivo que ha desarrollado todos sus otros 

sentidos para disfrutar de la vida, a base de ironía y una amnesia autoinducida, 

autoimpuesta sería más exacto. Ha borrado de su biografía todo lo ocurrido 

catorce años antes. No vuelve a hablar de ello, ni a hacer preguntas; el mundo se 

olvidó pronto de Mateo Blanco y él es el primero en no querer resucitarlo. Pero, 

una noche, Diego tiene un accidente y Harry se hace cargo de él. En las largas 

noches en que Harry cuida del chico (su madre, Judit, está fuera de Madrid y 

deciden no comunicarle nada para no alarmarla) le cuenta la fábula de su propia 

historia, para entretenerle, como un padre le cuenta un cuento a un hijo pequeño 

para que se duerma.

Sacado de <http://www.lafilacero.com/pelicula/839/los-abrazos-rotos/> 

Acceso el: 14 marzo 2012.
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8

CUESTION 45
El texto “Los abrazos rotos” tiene como función

A) resumir la historia de la película para la evaluación de los críticos de arte.
B) criticar positivamente la película de Almodóvar para venderla a los 

espectadores.
C) permitir al lector acceder a un par de ideas sobre el tema de la película.
D) narrar los hechos y sucesos de los personajes en la trama cinematográfica.  

CUESTION 46
El nombre de la película es “Los abrazos rotos”. Señala la palabra que sustituye 
“rotos” sin cambiar su sentido:

A) rojos. 
B) partidos.
C) oscuros.
D) apretados.  

CUESTION 47
Relee el siguiente pasaje de la sinopsis:

“En la actualidad, Harry Caine vive gracias a los guiones que escribe y a la ayuda de 
su antigua y fiel directora de producción, Judit García, y de Diego, el hijo de ésta, 
secretario, mecanógrafo y lazarillo.” (líneas 8 - 11)

Lazarillo es la persona que

A) ayuda a los despistados.
B) guía a los ciegos.
C) auxilia a los camareros.
D) sirve a los guionistas.    

CUESTION 48
Señala la opción en la que la palabra destacada puede ser sustituida por la palabra 
entre corchetes sin comprometer el sentido de la frase en el texto.

A)  “En la actualidad, Harry Caine vive gracias a los guiones que escribe y a la 
ayuda de su antigua y fiel directora de producción…” (líneas 8 - 10) [DEBIDO A]

B)  “Pero, una noche, Diego tiene un accidente y Harry se hace cargo de él.” (líneas 
16 - 17)  [MÁS]

C) “Este hombre tiene dos nombres, Harry Caine, lúdico seudónimo bajo el que 
firma sus trabajos literarios, relatos y guiones…” (líneas  3 - 4) [COMO]

D) “Después del accidente, Mateo Blanco se convierte en su seudónimo, Harry 
Caine.” (líneas 6 - 7) [DETRÁS] 
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INGLÊS

Read text 1 and answer questions

Text 1:

The Tunisian Revolution 

The Tunisian Revolution, or Jasmine Revolution, began on Dec. 17, 2010 after 
Mohammed Bouazizi, a 26-year-old Tunisian man who sold fruits and 
vegetables on the streets, set himself on fire in front of a local municipal office. 
According to Aljazeera, earlier that day Tunisian police confiscated his cart and 
beat him because he did not have a permit. Even though he went to the municipal 
office to file a complaint, workers ignored him. Bouazizi then set himself on fire. 

Small scale demonstrations then began in Sidi Bouzid, Bouazizi's hometown, 
and spread throughout the country. According to Aljazeera English, "Bouazizi's 
act of desperation highlights the public's boiling frustration over living standards, 
police violence, rampant unemployment, and a lack of human rights.”

Zine el-Abidine Ben Ali became president of Tunisia in 1987 and “tried to calm the 
situation by promising more freedoms, including a right to demonstrate, and 
announcing that he would not seek re-election when his current term ends in 
2014 (in his last election, in 2009, he received 90 percent of the vote).” 

According to Aljazeera English, “A UN investigative panel reports that at least 
219 people were killed during the uprising against Ben Ali, a figure it says is likely 
to rise. Another 510 Tunisians were injured, according to Bacre Waly Ndiaye.” 

On October 24, 2011, the moderate Islamist party Ennahda emerged as the 
victor in elections for a constitutional assembly. Ennadha began to engage in 
talks with liberals in hopes of forming a unity government. The party claims to 
have "a greater commitment to the principles of Western-style liberal democracy 
than any other Islamist party in the region," and has "repeatedly pledged to 
promote equal opportunities in employment and education as well as the 
freedom to choose or reject Islamic dress like the headscarf."

The protests in Tunisia set off rebellions across the Middle East that became 
known as the Arab Spring. 

Adapted from: www.sourcewatch.org/index.php?title=Arab_Spring. 
Access: March 21st, 2012

 37 - 42.
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QUESTION 37
According to the text, Mohammed Bouazizi set himself on fire because

A) he worked on the streets of Tunisia and sold fruits and vegetables.
B) he went to the municipal office to file a complaint against Ben Ali.
C he was unfairly treated by the police and by the municipal workers.
D) workers at the local municipal office usually ignored his complaints.

QUESTION 38
According to the text, it is CORRECT to say that

A) 510 Tunisians felt offended after Mohammed Bouazizi’s act of desperation.
B) Mohammed Bouazizi’s death was followed by protests around the world.
C) Mohammed Bouazizi’s act of desperation is related to people’s dissatisfaction.
D) 219 people were killed during the protests against Ben Ali, who is likely to rise. 

QUESTION 39
Choose th

A) exemplification.
B) addition.
C) sequence.
D) contrast.

e alternative which contains a CORRECT substitute for the words in bold 
in each of the following sentences:
 
A) The party claims to have “a greater commitment to the principles of Western-style 

liberal democracy than any other Islamist party in the region,” and has “repeatedly 
pledged to promote equal opportunities in employment and education...” (lines 20 - 
23)
pledged: promised.

B) Even though he went to the municipal office to file a complaint, workers ignored 
him. Bouazizi then set himself on fire. (lines 5 - 6)
to file: to open an archive in a computer.

C) Small scale demonstrations then began in Sidi Bouzid, Bouazizi’s hometown, 
and spread throughout the country. (lines 7 - 8)
throughout: outside.

D) According to Aljazeera English, “Bouazizi’s act of desperation highlights the public’s 
boiling frustration over living standards, police violence, rampant unemployment, 
and a lack of human rights.” (lines 8 - 10)
highlights: hides.

QUESTION 40
In the sentence “Even though he went to the municipal office to file a complaint, 
workers ignored him” (lines 5 - 6), the words even though express

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II
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QUESTION 41
According to the paragraph “Zine el-Abidine Ben Ali became president of Tunisia in 
1987 and ‘tried to calm the situation by promising more freedoms, including a right to 
demonstrate, and announcing that he would not seek re-election when his current 
term

eople more liberty to express themselves.
B) Ben Ali declared that he would not be re-elected in 2014.
C) Zine el-Abidine Ben Ali will never be president of Tunisia again.
D)  in 1987 and 2009 Ben Ali was elected with a high percentage of the vote. 

QUESTION 42
About the Islamist party Ennahda, it is CORRECT to say that it

A) respects both the Western-style liberal democracy and the Islamist principles. 
B) won the elections for a constitutional assembly because it engaged in talks with 

liberals.
C) rejects all other principles that are not in accordance with the Islamist parties. 
D) is in favor of employment, education and the obligation of wearing the Islamic dress.

Read text 2 and answer questions

Text 2:

Two cheers for 'Super Mario' Draghi 
stDavid Ignatius Published: February 1  

Two years into the European debt crisis, there was something faintly comical 
about the headline in Tuesday's Wall Street Journal: “Leaders of Euro Zone 
Agree on Closer Union.” That phrase must be on a program key on computers in 
Brussels. The euro zone is still an impossibility theorem, in terms of what it 
promises: a common currency for countries that, whatever they claim at summit 
meetings about joint fiscal policy, remain resolutely separate and sovereign. It's a 
matter of deeply rooted culture: Germans aren't ever going to spend like Greeks, 
and Greeks aren't going to save like Germans — no matter what anyone says in a 
communiqué. 

The latest sign of the disunity that underlies promises of closer union came 
during this week's negotiations over a new bailout package for Greece. 
According to David Smick, a prominent financial consultant, “There seems to be 
a fundamental disagreement over the threat of a Greek default,” with some 
German officials arguing that it can be managed and other Europeans warning 
that it risks a Lehman-like crisis.

 ends in 2014 (in his last election, in 2009, he received 90 percent of the vote)’” 
(lines 11 - 14), it is CORRECT to say that

A) Ben Ali promised to give p

 43 - 46.

By , 
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Still, there's a growing sense among financial analysts that Europe may have 
bought itself some time in its financial crisis thanks to some backroom financial 
maneuvers by the new head of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi, 
whom the analysts have lionized as “Super Mario.”

Draghi made his move in December, when he announced the ECB was lending 
489 billion euros to banks in three-year “repo,” or repurchase, agreements at very 
low interest rates. Effectively, he was giving the banks free money. 

So, two cheers for Super Mario: his creative banking recalls innovative actions 
taken by Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke to keep U.S. credit 
markets operating during the dark days of 2008. Draghi's backdoor measures 
finessed Germany’s angst about money-creating central banks (and their 
inflationary dangers); this German opposition prevents the ECB from lending 
directly to member countries.

The reason to withhold a third cheer for Draghi is that he can't solve the core 
European problem, any more than did'Monday’s European summit with its 
unconvincing announcement of ever-closer union. 

Super Mario with his elegant monetary police can cushion the damage in the 
short run, but the common currency still seems founded on an ultimately 
unrealizable concept of fiscal unity. Rather than trying to pretend this isn't so, the 
Europeans should be thinking about how to build a structure that fits the (happy) 
reality that Germany and Greece will remain two very different countries, with 
different economic DNA.

Condensed  from: Post Opinions - The Washington Post
Available at: http://www.washingtonpost.com/opinions/mario-draghi-deserves-two-cheers-for-his-

handling-of-european-debt-crisis/2012/01/31/gIQAHd6ziQ_story.html . Access: March 24th, 2012.

QUESTION 43
The TITLE of the text makes reference to

A) a headline published in the Wall Street Journal.
B) a prominent European financial consultant.
C) the new head of the European Central Bank.
D) a set of economic statistics released last year. 
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QUESTION 44
According to the author, the comical fact about the headline published in the Wall 
Street Journal is that 

A) while the Greeks and Germans share the same deeply rooted culture, there is a 
sense that they remain resolutely separate and sovereign in the Euro zone.

B) there is a growing sense among financial analysts that Europe may be facing a 
financial crisis but, actually, the crisis is only a matter of deeply rooted culture.

C) the headline talks about unity while there is, in fact, disunity due to the fact that 
Euro zone countries remain separate and sovereign.

D) the headline suggests that the Euro zone is still an impossible theorem, but in fact 
it has been proved that European countries are deeply sovereign.  

QUESTION 45
The pronoun “they” nd the two pronouns “it” (lines 14 and 15) refer, 
respectively, to

A) the countries in the European Union – the threat of a Greek default. 
B) Germans and Greeks – fundamental disagreement. 
C) Euro zone promises – Europeans’ warning 
D) European countries – some German officials. 

QUESTION 46
According to the text, the monetary policies implemented by Mario Draghi

A) will solve Europeans’ problems just like the European summit did. 
B) were very different from the monetary actions taken by the US  in 2008. 
C) prevented the ECB from lending directly to European countries.
D) can reduce the damaging effects of the debt crisis just in the short run.

(line 5) a
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Analyze the cartoon below and answer questions

Taken from US News
Available at: http://www.usnews.com/cartoons/european-debt-crisis-cartoons. 

thAccess: March 25 , 2012. 

QUESTION 47
The cartoon refers to the European debt crisis and it means that

A) the European Union may not survive because the countries which are part of it 
have different positions and opinions.

B) the European Union is going to fall apart because all the countries which 
participate in it have agreed to separate. 

C) all the countries which participate in the European Union share the same opinion 
regarding the need to be together.

D) the European countries may fall apart because of the debt crisis which is taking 
place in developing countries. 

QUESTION 48
The words “house” and “stand” in the cartoon are understood, respectively, as  

A) The Euro – to perform a particular action while standing. 

B) European countries – to rise to an upright position.

C)  the debt crisis – to be in an upright position.
D) the European Union – to maintain a specific state.

 47 and 48.
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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.

A B C D01

A B C D02

A B C D03

A B C D04

A B C D05

A B C D06

A B C D07

A B C D08

A B C D09

A B C D10

A B C D11

A B C D12

A B C D13

A B C D14

A B C D15

A B C D16

A B C D17

A B C D18

A B C D19

A B C D20

A B C D21

A B C D22

A B C D23

A B C D24

A B C D25

A B C D26

A B C D27

A B C D28

A B C D29

A B C D30

A B C D31

A B C D32

A B C D33

A B C D34

A B C D35

A B C D36

A B C D37

A B C D38

A B C D39

A B C D40

A B C D41

A B C D42

A B C D43

A B C D44

A B C D45

A B C D46

A B C D47

A B C D48

37Curso de Psicologia

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II



38 Curso de Psicologia

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/2 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36

