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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto atentamente:
A geração coisa nenhuma
Gabriela Carelli
A atual velocidade da tecnologia embaralha ainda mais as tentativas de classificar as pessoas de
acordo com a data de nascimento, como se todos tivessem os mesmos interesses. É muito rótulo
para pouco alfabeto.
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A qual geração você pertence? X, Y ou Z? Quem acha que os
relacionamentos têm de ser monogâmicos, mas não descarta experiências
esporádicas - a amizade colorida, lembra-se? -, e nasceu entre 1961 e 1981 é da
geração X, cravam os estudiosos do comportamento. O grupo é formado por
pessoas competitivas, pouco afeitas a ideologias, focadas em ganhar dinheiro e
subir na vida. Y é a turma vinda ao mundo entre 1982 e 2000. São homens e
mulheres esperançosos, adolescentes e adultos, preocupados com a
preservação ambiental, mas desorganizados, afeitos a saltar de um emprego a
outro ("uns herdeiros folgados", blasfemam especialistas em recursos
humanos). Para estar entre os Z, basta ser pré-adolescente (nascido a partir de
2001) e ser multitarefa - estudar, ouvir músicas no iPod, conversar mais por meio
de torpedos que pessoalmente e não saber o que é viver longe de uma tela
touchscreen.
Bem, mas se nenhum dos escaninhos é conveniente, e também não se
adapta às pessoas de seu círculo, procure um pouco mais. Há à disposição as
gerações C, F, M, N, S e W - e até uma A, de Alfa, para enquadrar quem nasceu
outro dia, em 2010. É um alfabeto completo na tentativa de dividir a sociedade
em tribos. À falta de letras, até nomes de remédios são usados para tentar
descrever quem você é, o que pensa e o que pretende fazer no futuro. Ansiosos
na faixa dos 30? Geração Rivotril. Quarentões deprimidos? Geração Prozac.
Adolescentes hiperativos? Geração Ritalina.
Tudo muito divertido, mas essas categorias e suas características típicas
definem mesmo as gerações? Dificilmente. Essas criações, quase sempre
imprecisas, mesmo ancoradas em pesquisas de comportamento, definem
melhor quem as formula do que seus objetos de estudo. Sentir-se alheio a essa
classificação geracional é perfeitamente sadio. Está em boa companhia quem
não se sente definido pelo rol geracional. Catalogar gente não é tão simples
quanto rotular sabão - sabão pode ser em pó, em barra, líquido. Carros também
são facilmente definidos: vans, esportivos, cupês. Pessoas, não. São seres
complexos. [...].
O senso comum diz que geração é o que separa pais e filhos,
adolescentes de cinquentões, pessoas de idades diferentes que pensam de
formas diferentes. Do ponto de vista da sociologia, uma geração é a sincronia
entre os eventos históricos e o curso de vida de pessoas que, afetadas pelos
acontecimentos mais marcantes de seu tempo, passam a compartilhar os
mesmos valores, sonhos e ideais. Cada geração é separada da outra por duas
3
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décadas, no máximo três. Esse conceito de geração fez mais sentido quando o
mundo girava em ritmo mais lento. [...].
Como colocar no mesmo nicho um garoto de 12 anos que acha natural
jogar game on-line com um parceiro na Austrália e um adulto de 30?
Tecnicamente os dois são da geração Y. Mas o primeiro nasceu em um mundo
plugado na internet, já dominado pelos celulares e videogames. O adulto
conheceu a máquina de escrever elétrica, hoje peça de museu. Além das
divergências dentro de uma mesma geração, há outra questão relevante: "Até
quatro gerações podem conviver no mesmo período de tempo", diz Rita
Almeida, sócia da consultoria de estratégias de marcas CO.R. "Com o avanço
digital, as gerações mais velhas tendem a absorver as características das mais
jovens. [...].
Há duas outras fragilidades latentes na definição de uma geração. A
primeira delas é tratar pessoas como se fossem alimentos que vêm com data
certa para o consumo e o descarte. [...]. A segunda fraqueza na construção de
uma pasta para cada geração é desconsiderar as transformações decorrentes
do curso de uma vida. Pessoas aos 30 e 40 anos são mais leais e estáveis do
que na juventude porque acumulam mais responsabilidades, têm filhos e outros
compromissos, como a compra da casa própria. Isso independe da geração à
qual pertencem. [...].
A necessidade de rotular e enquadrar as pessoas em um determinado
nicho acompanha o homem desde tempos imemoriais. Os especialistas
garantem que somos uma espécie que tem a necessidade de encontrar
padrões, regras e organização mesmo nas coisas que não podem ser
padronizadas e classificadas. Quantas espécies olham para o céu e veem
apenas estrelas? Todas. Só a nossa enxerga constelações. De acordo com o
biólogo americano Edward O. Wilson, da Universidade de Harvard, todos os
homens, sem exceção, precisam pertencer a um grupo, a uma tribo, estabelecer
metodologias e conexões. Foi isso que garantiu nossa sobrevivência, ele
argumenta. [...].
Ainda que contestável - e verificada sua inconsistência -, a mania de
classificar as pessoas por geração tem méritos e propósitos, daí sua
sobrevivência. Para a indústria, o estudo das gerações é fundamental. Diz Rony
Rodrigues, diretor da agência de tendências em consumo BOX1824: "Foi a
partir de pesquisas com os jovens da chamada geração Y que ajudamos a Fiat a
elaborar o Novo Uno. Descobrimos que as pessoas nessa faixa etária queriam
carros que pudessem ser customizados". [...] Para Rodrigues, a divisão por
grupos é crucial para as empresas que querem vender um novo produto. "Assim,
encontram um caminho para conquistar clientes que não estavam ao seu
alcance e, ao mesmo tempo, satisfazem os consumidores, que têm a agradável
sensação de estar comprando algo feito sob medida para sua tribo", diz
Rodrigues.
Foi só no início do século XX que as gerações viraram objeto de estudo
acadêmico. O primeiro a tentar formular uma ciência das gerações foi o
sociólogo alemão Karl Mannheim (1893-1947) - a expressão, colada à sua
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acepção atual, tinha nascido no período da Revolução Francesa. Em uma série
de estudos publicados nos anos 20 e 30, Mannheim defendeu a ideia de que os
eventos marcantes de um determinado período têm o mesmo poder de moldar
85 a consciência de um indivíduo quanto a sua cultura e classe social. Nos anos
90, o tema se popularizou depois de um estudo seminal dos historiadores Neil
Howe e William Strauss sobre as diferenças de comportamento das gerações
no trabalho e no consumo. Muito se pesquisou e escreveu sobre o tema desde
então - principalmente guias para empresas, empregadores e profissionais de
90 marketing. Mas a maioria dos trabalhos foi atropelada pela velocidade do
progresso e do volume de informações. "Hoje saltitam na internet letras vazias,
sem significado, criadas por algum blogueiro e replicadas de forma viral, que
não dizem nada sobre ninguém", diz o filósofo Luiz Felipe Pondé.
Fonte: CARELLI, Gabriela. A geração coisa nenhuma. Revista Veja, São Paulo, Ano 45,
nº 18, p. 104-109, maio / 2012.

QUESTÃO 01
O texto pode ser resumido como uma crítica
A)
B)
C)
D)

à obrigatoriedade dos rótulos na sociedade.
à complexidade humana que aceita a rotulação.
ao conformismo social com os rótulos.
ao simplismo dos rótulos em relação à complexidade humana.

QUESTÃO 02
A proposta principal do texto é
A)
B)
C)
D)

indicar os contrastes sociais advindos das classes.
rediscutir a categorização das relações sociais.
mostrar às pessoas a importância da diferença.
motivar a harmonia social entre todos.

QUESTÃO 03
A relação do título com o texto acima sugere que
A) a tentativa de distribuir as pessoas por idade pode gerar classificações
impróprias.
B) existe uma geração específica que não se enquadra em nenhum rótulo.
C) as pessoas de cada geração devem seguir os costumes umas das outras.
D) nenhuma generalização pode ser feita sobre o comportamento de cada
geração.
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QUESTÃO 04
Num texto argumentativo, as afirmações do autor devem ser sustentadas por
determinados argumentos, os quais são procedimentos linguísticos que visam a
convencer o receptor a concordar com o que está sendo proposto.
No texto lido anteriormente, foram utilizados os seguintes argumentos, EXCETO
A) “Assim encontram um caminho para conquistar clientes que não estavam ao seu
alcance [...]” (linhas 74-76)
B) “A necessidade de rotular e enquadrar as pessoas em um determinado nicho
acompanha o homem desde tempos imemoriais.” (linhas 57-58)
C) “Essas criações, quase sempre imprecisas, mesmo ancoradas em pesquisas de
comportamento, definem melhor quem as formula do que seus objetos de
estudo”. (linhas 23-25)
D) “Com o avanço digital, as gerações mais velhas tendem a absorver as
características das mais jovens. [...]. (linhas 46-48)
QUESTÃO 05
No texto, utilizou-se a mesma figura de linguagem apenas nas palavras da
alternativa
A)
B)
C)
D)

6

hiperativo – Ritalina – faixa.
gerações – alfabeto – multitarefa.
cravam – blasfemam – escaninhos.
rotular – enquadrar – elaborar.
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LITERATURA

QUESTÃO 06
No poema “É ela! É ela! É ela! É ela!”, de Álvares de Azevedo, há uma diferença do
tratamento dado à mulher pelos românticos porque
A) a mulher não corresponde ao amor dele devido ao desnível social e o poeta não
consegue dar voz ao seu desejo.
B) o poeta é irreverente, mas ao final do poema retoma o mito da pureza virginal da
amada.
C) a imagem da amada está próxima do real, sendo ela uma lavadeira e o bilhete de
amor um rol de roupa suja.
D) o desenvolvimento do tema amoroso não se realiza.
QUESTÃO 07
Um dos recursos narrativos na obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis, é
A) a linguagem irônica para criticar a sociedade carioca do século XIX.
B) a simplicidade dos valores familiares, transmitidos aos jovens, pelas famílias em
ascensão social.
C) a ausência de intervenção do narrador.
D) a descrição física das personagens, sem aprofundamento de características
psicológicas.
QUESTÃO 08
Olavo Bilac, com sua poesia para as crianças, destaca o papel da
A) Pátria como solo de onde o sujeito retira aquilo de que precisa, sem se importar
com sua efetiva participação.
B) consciência de pertencimento à Pátria para a preservação da integridade
identitária.
C) infância como um solo ainda imaturo para plantar a ideia de nação.
D) juventude, que colhe os frutos do passado inesgotável sem necessidade de seu
próprio suor.
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As questões a seguir, de 9 a 12, referem-se à Língua Estrangeira.
Se sua opção for por Espanhol, continue nesta página.
Se sua opção for por Inglês, vá para a página 10.
ESPANHOL

El arquero
Eduardo Galeano
También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o
guardavallas, pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso
de las bofetadas. Dicen que donde él pisa, nunca más crece el césped.
Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la
5 meta aguarda a solas, entre los tres palos, su fusilamiento. Antes vestía de
negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el
arquero consuela su soledad con fantasías de colores.
Él no hace goles. Está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del
fútbol: el goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace.
10
Lleva a la espalda el número uno. ¿Primero en cobrar? Primero en pagar.
El portero siempre tiene la culpa. Y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un
jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él: allí lo dejan, abandonado
ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una
mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los
15 pecados ajenos.
Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces,
pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo
certero: él no. La multitud no perdona al arquero. ¿Salió en falso? ¿Hizo el sapo?
¿Se le resbaló la pelota? ¿Fueron de seda los dedos de acero? Con una sola
20 pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato, y entonces el
público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia
eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición.
1

GALEANO, Eduardo. El fútbol a sol y sombra. Séptima edición uruguaya,
Montevideo, 2010, p.4.

CUESTION 09
El texto de Eduardo Galeano rinde homenaje al
A)
B)
C)
D)
8

baloncesto.
balonmano.
balompié.
balonvolea.
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CUESTION 10
Señala la opción en la que aparecen sinónimos de la palabra “arquero”.
A)
B)
C)
D)

guardameta y payaso
portero y guardavallas
cancerbero y penitente
paganini y golero

CUESTION 11
El pronombre posesivo en destaque en el fragmento “Cuando un jugador cualquiera
comete un penal, el castigado es él: allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la
inmensidad de la valla vacía.” (líneas 11-13) se refiere a
A)
B)
C)
D)

jugador.
portero.
verdugo.
penal.

CUESTION 12
Observa el uso de las conjunciones en las siguientes frases:
I. “El portero siempre tiene la culpa. Y si no la tiene, paga lo mismo.” (línea 11)
II. “Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una
lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos.” (líneas 13-15)
III. “Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces,
pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un
disparo certero: él no.” (líneas 16-18)
Las palabras en negrita dan idea, respectivamente, de
A)
B)
C)
D)

afirmación, tiempo, adversidad.
afirmación, simultaneidad, adición.
condición, simultaneidad, adición.
condición, tiempo, adversidad.

9
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INGLÊS

Read the text “LGBT rights in Brazil” and answer questions 9-12.

LGBT rights in Brazil
Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people in Brazil enjoy
most of the same legal protections available to non-LGBT people.
On May 5, 2011, the Supreme Federal Court voted in favor of allowing
same-sex couples the same 112 legal rights as married couples. The decision
5 was approved by 10–0 with one abstention, and it will give same-sex couples in
stable partnerships the same financial and social rights enjoyed by those in
opposite-sex relationships.
The list of various LGBT rights in Brazil has expanded since the end of the
military dictatorship in 1985, and the creation of the new constitution of Brazil of
10 1988. In 2009, a survey conducted in 10 Brazilian cities found that 7.8% of men
identified as gay, with bisexual males accounting for another 2.6% of the total
population (for a total of 10.4%). The Brazilian lesbian population was 4.9% of
females, with bisexual women reaching 1.4% (for a total of 6.3%). There are no
nation-wide statistics.
According to the Guinness World Records, the São Paulo Gay Pride
15
Parade is the world's largest LGBT Pride celebration, with 4 million people in
2009. Brazil had 60.002 same-sex couples in the same home, according to the
Brazilian Census of 2010 (IBGE). The South American country has 300 active
LGBT organizations.
1

Adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Brazil.
Acess on August 22nd, 2012.

QUESTION 09
According to the text, it is CORRECT to say that
A) the Brazilian Census conducted in the year 2010 demonstrated that 60.002
homosexual couples lived together.
B) lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people in Brazil enjoy more legal
protections than non-LGBT people.
C) a survey conducted in 10 Brazilian capitals showed that 7.8% of men identified
as gay and 2.6% identified as bisexual.
D) the decision of the Supreme Federal Court on May 5, 2011 will give financial and
social rights to opposite-sex couples.

10
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QUESTION 10
According to the sentence “The list of various LGBT rights in Brazil has expanded
since the end of the military dictatorship in 1985, and the creation of the new
Constitution of Brazil of 1988.” (lines .8-10), it is CORRECT to say that
A) after the end of the military dictatorship and the creation of the new constitution,
the number of LGBT rights increased.
B) the list of LGBT rights in Brazil is bigger today only because of the new
constitution of Brazil of the year 1988.
C) the list of LGBT rights in Brazil is bigger today only because of the fact that the
military dictatorship finished.
D) because of the various LGBT rights and the military dictatorship, the new
constitution of 1988 was created.
QUESTION 11
In the sentence “The decision was approved by 10–0 with one abstention, and it will
give same-sex couples in stable partnerships the same financial and social rights
enjoyed by those in opposite-sex relationships” (lines .4-7), the word those could be
substituted by
A)
B)
C)
D)

social rights.
financial rights.
people.
rights.

QUESTION 12
About the last paragraph of the text, it is CORRECT to say that
A) São Paulo, Brazil, has three hundred lesbian, gay, bisexual, and transgender
(LGBT) organizations.
B) the São Paulo Parade is the world's largest Pride celebration, so Brazil has 300
LGBT organizations.
C) the 2010 Census showed that 4 million people participated in the São Paulo Gay
Parade in 2009.
D) the Gay Pride Parade in São Paulo, Brazil, is the biggest Pride celebration in
South America.

11
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FILOSOFIA

QUESTÃO 13
O romantismo, movimento cultural que se iniciou no final do século XVIII e início do
século XIX, influenciou diretamente a filosofia no
A)
B)
C)
D)

moralismo humeano.
racionalismo cartesiano.
idealismo alemão.
imoralismo kantiano

QUESTÃO 14
2- Na filosofia de Friedrich Nietzsche, é fundamental entender a crítica que ele faz à
metafísica. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que essa crítica
A) é o discernimento proposto por Nietzsche para levar à supressão da tendência
que o homem tem à individualidade radical.
B) tem o sentido, na tradição filosófica, de contentamento, plenitude.
C) é a inauguração de uma nova forma de pensar sem metafísica através do
método genealógico.
D) pressupõe que nenhum homem, de posse de sua razão, tem como conceber
uma metafísica qualquer, que não tenha recebido a chancela da observação.

12
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QUESTÃO 15
Sobre a dinâmica da população mundial, é CORRETO afirmar que
A) os indicadores socioeconômicos nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento demonstram diminuição da população economicamente ativa
do setor terciário.
B) os países mais populosos do mundo são os que apresentam as maiores
densidades demográficas.
C) os fluxos migratórios têm aumentado em direção às metrópoles, provocando a
diminuição da população nas cidades médias.
D) as taxas de natalidade têm diminuído enquanto o número de idosos tem
aumentado, principalmente nos países mais desenvolvidos.
QUESTÃO 16
Observe o mapa abaixo.

Fonte:
http://www.rbma.org.br/anuario/
mata_02_dma.asp (Adaptado)

Sobre a região representada no mapa, é INCORRETO afirmar que
A) a variação da latitude e da altitude da vegetação remanescente garante a formação
de “habitats” variados, o que favorece a grande diversidade de plantas e animais.
B) os rios e lagos abrigam ricos ecossistemas aquáticos que são ameaçados pela
poluição, assoreamento, desmatamento das matas ciliares e represas feitas sem
os devidos cuidados ambientais.
C) suas condições de umidade e de calor formam ecossistemas terrestres que
dispõem de grande biodiversidade distribuída em manguezais, florestas de
restinga, estepes e tundras.
D) ela se encontra sob a influência de massas de ar úmidas, que, associadas à
evapotranspiração das plantas e à evaporação dos cursos d'água, garantem boa
pluviosidade durante o ano.
13
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QUESTÃO 17
Observe a imagem abaixo.

Chuva

Ruptura do
corte
Ruptura do
aterro

A área de risco representada pela imagem está associada
A)
B)
C)
D)

ao lixo acumulado no solo.

à ocupação de planície de inundação.
à grande quantidade de chuva ao longo do ano.
à construção em encostas.

QUESTÃO 18
“O avanço tecnológico continua no século XXI, em ritmo muito acelerado. Deu
origem a setores muito sofisticados do ponto de vista técnico, tais como a
microeletrônica, a biotecnologia, a química fina, as telecomunicações, a robótica, as
nanotecnologias etc. Essas e outras tecnologias integram a chamada fábrica
global.”
JAMES & MENDES. Geografia Geral e do Brasil. FDT. São Paulo. 2005. p.386.

Sobre as características dessa fábrica global, é INCORRETO afirmar que
A) a quantidade de matérias-primas que entra na fábrica corresponde à quantidade
de produtos que estão sendo fabricados; tal modelo é conhecido como just-in-time.
B) ela mantém uma estreita ligação entre pesquisa e tecnologia, o que possibilitou
a incorporação de novas fontes de energia ao processo produtivo.
C) ela diminuiu a terceirização, tendo em vista que as fábricas são capacitadas para
assumir todas as etapas da produção.
D) ela promoveu a desconcentração espacial da indústria com a distribuição do
processo produtivo por diferentes lugares.
14
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QUESTÃO 19
Observe a foto abaixo.

"Houve certamente na semana passada um crescimento significativo no número de
refugiados chegando à Turquia, e muitas dessas pessoas estão vindo de Aleppo e
de vilas vizinhas", disse Adrian Edwards, porta-voz do Alto Comissário das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR)”.
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters.
Publicada em 10/8/2012.

Os refugiados, representados na foto, buscam abrigo em outros países em função
A) da guerra entre nações árabes, que ficou conhecida como “Primavera Árabe”.
B) dos conflitos na Síria, originados nas manifestações pela deposição do
presidente Bashar al Assad.
C) da violência no Iraque após a desocupação dos americanos na região.
D) dos conflitos entre judeus e palestinos na Faixa de Gaza.

15
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HISTÓRIA

QUESTÃO 20
“Entretanto, a revolta não uniu toda a população gaúcha. Ela foi preparada por
estancieiros da fronteira e algumas figuras da classe média das cidades, obtendo
apoio principalmente nesses setores sociais. Eles pretendiam acabar com a
taxação de gado na fronteira com o Uruguai ou reduzí-la, estabelecendo a livre
circulação dos rebanhos que possuíam nos dois países [...]. Nas fileiras dos
revoltosos, destacaram-se pelo menos duas dezenas de revolucionários italianos
refugiados no Brasil, sendo o mais célebre deles Giuseppe Garibaldi”.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2003, p. 169.

O texto refere-se a um dos períodos mais agitados da história política do país, pois
estavam em jogo a unidade nacional, a centralização e a descentralização do poder,
a autonomia das províncias e a organização das forças armadas. A passagem
descreve a revolta da
A)
B)
C)
D)

Farroupilha.
Cabanagem.
Balaiada.
Sabinada.

QUESTÃO 21
Observe a imagem.

Fonte:
WWW.cheirinhoahistoria.blogspost.com

Essa é uma imagem da Primeira Guerra Mundial que ficou conhecida como
A)
B)
C)
D)
16

Guerra de Trincheiras.
Guerra Fria.
Guerra das Malvinas.
Guerra dos Balcãs.
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QUESTÃO 22
Sobre o tráfico negreiro no século XIX, é CORRETO afirmar que ele
A) estava proibido no Brasil desde a chegada da família real portuguesa, em 1808;
todavia, continuou a se realizar clandestinamente durante boa parte do século,
sendo efetivamente extinto em 1888, em função da pressão britânica.
B) praticamente foi extinto depois de sua proibição pelo Estado brasileiro em 1831 e, a
partir de então, o tráfico de cativos ficou restrito ao comércio entre as províncias do
Império, pois a cafeicultura paulista e a mineira adquiriam escravos nas províncias
nordestinas.
C) foi oficialmente proibido no Brasil apenas com a Proclamação da República, na
segunda metade do século, quando ocorreu intensa imigração de europeus
para as áreas de expansão da cafeicultura, viabilizando o fim do tráfico.
D) ocorreu intensamente no Brasil durante a primeira metade do século, apesar de
sua proibição legal em 1831, e, a partir de 1850, o Estado brasileiro tomou
medidas efetivas para coibir a vinda de cativos da África.
QUESTÃO 23
Ente os processos históricos a seguir, aqueles que ofereceram referências políticas
para os movimentos de independência das colônias americanas da Espanha e de
Portugal e influenciaram a organização das novas nações no século XIX foram
A) a Independência dos Estados Unidos da América e as Revoluções europeias de
1848.
B) a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos da América.
C) a Revolução Francesa e o processo de unificação da Alemanha.
D) o processo de unificação da Alemanha e as Revoluções europeias de 1848.
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QUESTÃO 24
Leia o texto com atenção:
“As barreiras institucionais sobreviventes ao livre movimento dos fatores de
produção, à livre iniciativa ou a qualquer coisa que concebivelmente pudesse vir a
tolher sua operacionalidade lucrativa caíram diante de uma ofensiva mundial. O que
torna esta suspensão geral de barreiras tão extraordinária é que ela não estava
limitada aos Estados onde o liberalismo político era triunfante ou mesmo influente.
Se tinha sido mais drástica nas monarquias absolutas restauradas e principados da
Europa que na Inglaterra, França ou Países Baixos, era porque ali muito mais havia
a ser levado de roldão.”
HOBSBAWM, E. A era do capital. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

O texto acima trata
A) da segunda metade do século XIX, período de forte crescimento da economia
capitalista na Europa e nos Estados Unidos e marcado por medidas liberais
favoráveis ao livre comércio.
B) de meados do século XVII, período de forte depressão econômica em toda
Europa e marcado por políticas protecionistas que tolhiam o livre comércio.
C) de meados do século XIV, período de forte crise econômica em boa parte da
Europa e marcado pela desagregação da estrutura feudal da produção.
D) do início do século XIX, período em que Napoleão, controlando boa parte da
Europa, impôs um embargo comercial à Grã-Bretanha, afetando o livre
comércio e o crescimento econômico.
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QUESTÃO 25
Analise o cladograma abaixo
Hemichordata

Chordata

Echinodermata

Y
X

No cladograma apresentado, as letras X e Y poderiam ser substituídas
corretamente por
A)
B)
C)
D)

esquizocelia e protostomia.
enterocelia e deuterostomia.
clivagem espiral e notocorda.
endosqueleto calcário e fendas na faringe.

QUESTÃO 26
Analise a descrição abaixo:
I. um pericarpo carnoso
II. um endosperma de monocotiledônia
III. um embrião de dicotiledônia
As descrições acima podem corresponder, respectivamente, aos alimentos listados
abaixo, EXCETO na alternativa
A)
B)
C)
D)

pepino, trigo e feijão.
goiaba, milho e soja.
tomate, arroz e lentilha.
batata, milho e pinhão.

QUESTÃO 27
A quitina é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose e por grupo
amina. Ela pode ser encontrada na natureza na parede celular dos fungos e em
alguns animais. Dentre os animais dos quais podemos encontrar quitina, estão os
A)
B)
C)
D)

insetos, nematóides e anfioxos.
artrópodes, equinodermos e nematóides.
aracnídeos, moluscos e anelídeos.
crustáceos, esponjas e peixes.
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QUESTÃO 28
Em uma cena do desenho animado “Lucas, um intruso no formigueiro”, de John A.
Davis, 2006, uma formiga, ao tocar pela primeira vez em Lucas, inicia um diálogo
com outra formiga sobre a morfologia do humano, transcrito abaixo:
(formiga 1)
— Uhh, ele é mole, ele tem o esqueleto por dentro!
(formiga 2)
— Uhh, ele é do avesso?!
Sobre a morfologia dos insetos ressaltada no trecho abaixo, é CORRETO afirmar
que
A) o exoesqueleto é uma característica presente em diversos grupos de animais.
B) as formigas têm exoesqueleto segmentado, característica que as distingue de
outros insetos.
C) o grande grupo dos artrópodes tem exoesqueleto rígido, característica que o
distingue de outros grupos de invertebrados.
D) os insetos são o único grupo animal que possui exoesqueleto segmentado.
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QUESTÃO 29
Considere as fichas taxonômicas abaixo apresentando os táxons, sendo que
sempre a linha superior refere-se a uma categoria mais abrangente que a linha
inferior.
1
Metazoa
Chordata
Mammalia
Carnivora
Procyonidae
Potos flavus

2
Metazoa
Chordata
Mammalia
Carnivora
Canidae
Chrysocyon brachyurus

3
Metazoa
Chordata
Mammalia
Carnivora
Canidae
Canis latrans

4
Metazoa
Chordata
Mammalia
Carnivora
Canidae
Canis lupus

Analise as afirmativas abaixo, baseando-se nas informações apresentadas nas
fichas.
I- Independente do hábito alimentar de cada um dos animais e embora nem
todos possam ser considerados carnívoros, todos pertencem à ordem
Carnivora.
II- Os indivíduos 2 ,3 e 4 pertencem ao mesmo gênero, embora sejam de
famílias distintas.
III- Os indivíduos 3 e 4 pertencem ao mesmo gênero. Esses animais pertencem
à mesma família do indivíduo 2.
IV- Todos os indivíduos apresentam a mesma ordem e à mesma família,
variando apenas as subfamílias.
Com base nessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas
A)
B)
C)
D)

I e II.
I e III.
II e III.
II e IV.
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QUESTÃO 30
“As Instruções Normativas das Espécies Ameaçadas (IN) são o documento que dá
base à publicação do “Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção”.
São políticas públicas para a conservação, elas permitem o planejamento e a
priorização de recursos e ações para a conservação de espécies e ecossistemas e
subsidiam os processos de autorização e licenciamento - federal, estadual e
municipal - das diversas atividades antrópicas, e também priorizam a criação de
Unidades de Conservação e seus planos de manejo. Hoje existem 627 espécies da
fauna ameaçada de extinção.”
Disponível em http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html

São alguns animais constantes da lista:
I. jacutinga, acrobata, galito, papagaio da cara roxa e arara azul pequena.
II. libélula Acanthagrion taxaense, borboleta palha, aranha de teia de solo,
besouro Agacephala margaridae.
III. rãzinha, perereca verde.
IV. bugio marrom do norte, guariba.
V. marisco pantaneiro, marisco de água doce e estrela do mar.
Os animais listados em cada item correspondem, respectivamente, aos grupos
A)
B)
C)
D)
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répteis, insetos, anfíbios, aves e moluscos.
aves, insetos, répteis, invertebrados terrestres e invertebrados aquáticos.
aves, artrópodes, anfíbios, mamíferos e invertebrados aquáticos.
aves, insetos, anfíbios, mamíferos e moluscos.
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QUESTÃO 31
Ao estudarmos lentes, descobrimos que existem dois tipos: lentes convergentes e
lentes divergentes. Para diferenciar um tipo de outro, devemos considerar
I) o meio onde a lente se encontra, sua forma e o material que foi utilizado em
sua fabricação.
II) apenas a forma da lente.
III) apenas o meio onde a lente se encontra.
Das afirmativas acima, está(ão) CORRETA(S)
A)
B)
C)
D)

I.
I,II e III.
II e III.
III.

QUESTÃO 32
Ao observarmos uma transformação que ocorreu em um sistema descrito por um
gás ideal, notamos que as energias internas dos estados inicial e final foram iguais.
Baseados nessa informação, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

se trata de um processo cíclico.
as temperaturas dos estados inicial e final são as mesmas.
a transformação foi isobárica.
as temperaturas dos estados inicial e final são diferentes.

QUESTÃO 33
Uma determinada amostra de uma substância foi submetida a uma variação de
temperatura de 200 K. Se convertermos essa variação de temperatura, obtemos,
nas escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente, as seguintes variações:
A)
B)
C)
D)

200 ºC e 200 ºF
273 ºC e 200 ºF
360 ºC e 73 ºF
200 ºC e 360 ºF
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QUESTÃO 34
Com relação à dilatação térmica dos metais, é CORRETO afirmar que
A) a variação do comprimento de um fio metálico é diretamente proporcional ao
comprimento inicial do fio e à variação de temperatura que esse sofre.
B) a variação do comprimento de um fio metálico qualquer depende de uma
constante, que é a mesma para todos os metais.
C) se a variação linear de um metal depende de uma constante de dilatação linear,
certamente a dilatação de uma folha desse mesmo material dependerá do
quadrado dessa constante.
D) se dois blocos do mesmo metal têm volumes iniciais diferentes ao sofrerem a
mesma variação de temperatura, então ambos terão a mesma variação
volumétrica.
QUESTÃO 35
Um astronauta deseja saber o valor da aceleração da gravidade de um planeta onde
ele acaba de pousar sua nave. Um pêndulo simples de comprimento L tem em sua
extremidade uma certa massa M e é colocado para oscilar ao redor da posição de
equilíbrio. Seu período de oscilação foi medido como sendo igual a 4 π segundos.
Após fazer os cálculos, o astronauta encontrou o valor de 0,4 m/s2 para a aceleração
da gravidade. O comprimento do fio, em metros, do pêndulo é
A)
B)
C)
D)

9,8
0,16
0,8
1,6

QUESTÃO 36
Um bloco de massa M de um “sistema massa-mola” está oscilando ao redor de uma
posição de equilíbrio x0, de x = -A a x = +A em condições ideais, isto é, sem a
presença de forças de atrito.
Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que
A) a energia mecânica total do sistema é constante, mesmo durante o movimento
da massa,ou seja para um valor qualquer de x diferente de -A e de +A.
B) a energia cinética da massa é máxima quando a massa está tanto em x = -A
quanto em x = +A.
C) a energia potencial elástica da massa é máxima quando a massa está em x = x0.
D) as energias conservadas no movimento da massa são a potencial elástica e a
pontecial elétrica.
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
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Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono, arredondadas para efeito de cálculo

H
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QUESTÃO 37

Um estudante recebeu a incumbência de testar algumas reações em laboratório, em
condições-padrão. Para poupar seu tempo, ele resolveu consultar tabelas de
variações de entalpia das reações, obtendo os valores apresentados a seguir.
Reação
1
2
3
4

o

∆H r /kJ mol
-15,14
44,70
-4,049
32,08

-1

Considerando-se esses resultados, ele concluiu que
I)
II)
III)
IV)

as reações 2 e 4 não são espontâneas.
a reação 2 é a mais endotérmica da lista.
haverá liberação de calor nas reações 1 e 3.
a reação 1 acontecerá mais rapidamente.

Em relação às conclusões do estudante, está CORRETO ele afirmar
A)
B)
C)
D)

I e IV.
II e III.
I e II.
III e IV.

QUESTÃO 38
A equação química abaixo representa a dissociação do PCl5
PCl5(g)

PCl3(g) + Cl2(g)

Para se deslocar o equilíbrio para a direita, deve-se
A)
B)
C)
D)
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diminuir a pressão do sistema.
adicionar um catalisador.
diminuir a concentração de PCl5
aumentar a concentração de Cl2
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QUESTÃO 39
Sabendo que a água para beber deve ser desinfetada com “cloro ativo” ou
hipoclorito de sódio a 0,4 mg/L, o volume em mL de solução de água sanitária
contendo 4 g/L desse soluto que deve ser adicionada para desinfecção de um litro
de água para beber é igual a
A)
B)
C)
D)

4,0 x 10-4
4,0 x 10-1
1,0 x 10-1
1,0 x 10-4

QUESTÃO 40
Com o objetivo de se neutralizar um vazamento de 20 mL de hidróxido de potássio
1,0 mol/L, foram necessários 20 mL de uma solução 0,5 mol/L de ácido
A)
B)
C)
D)

nítrico.
sulfúrico.
acético.
fosfórico.

QUESTÃO 41
O esmalte dos dentes é constituído por hidroxiapatita, substância que estabelece o
seguinte equilíbrio químico na mucosa bucal:
Ca5(PO4)3OH(s) + H2O(l)

5 Ca2+(aq) + 3 PO43-(aq) + OH-(aq)

Pessoas que ingerem suco de limão, íons cálcio e sacarose em demasia terão o
equilíbrio acima deslocado, respectivamente,
A)
B)
C)
D)

para a direita, para a direita, inalterado.
para a esquerda, para a direita, para a direita.
para a direita, para a esquerda, inalterado.
para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda.
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QUESTÃO 42
A equação abaixo se refere à decomposição espontânea de água oxigenada, cuja
cinética é lenta, mas que pode ser acelerada pelo efeito de um catalisador:
2 H2O2(l) → 2 H2O(l) + O2(g)
Em relação à decomposição da água oxigenada, é INCORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)
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formam-se bolhas de gás na solução quando ocorre a decomposição.
deve ocorrer colisão de pelo menos duas moléculas de água oxigenada.
a energia de ativação da reação não é afetada pelo catalisador.
uma molécula de água oxigenada age como oxidante e outra como redutora.
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QUESTÃO 43
Sabendo que a soma do 2º, 3º e 4º termos de uma progressão geométrica (PG) é
igual a 140 e que a soma dos 8º, 9º e 10º termos é 8960, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

a razão dessa PG é 2.
seu primeiro termo é 14.
a razão dessa PG é 10.
o quinto termo dessa PG é 320.

QUESTÃO 44
Considerando os valores de q, para os quais a expressão
senq cosq
+
é definida , é CORRETO afirmar que ela será sempre igual a
cscq secq
A) cosq.
B) 2.
C) senq.
D) 1.
QUESTÃO 45

é2 0 -1ù
A matriz inversa de A = ê
é
2 1 10 ú
ê0 0 -1ú
ë
û
1/2 0 -1/2ù
A) é
ê -1 1 11 ú
ê 0 0 -1 ú
ë
û

é-2 0 1 ù
ê
ú
B) -2 -1 -10
ê0 0 1 ú
ë
û
é2
C) ê
0

2 0ù
1 0ú
ê-1 10 -1ú
ë
û

é-2 -2 0ù
D) ê 0 -1 0ú
ê 1 -10 1ú
ë
û
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QUESTÃO 46
Considere o seguinte sistema de equações lineares, nas incógnitas x, y e z:

ì a1x +. b1y + c1z = 0
ï
ía2 x + b2 y + c 2 z = 0
ïîa3 x + b3 y + c 3 z = 0
Sobre seu conjunto solução, é CORRETO afirmar que ele

A) não possui solução quando

æ a1 b1 c1 ö
det ç a2 b2 c 2 ÷ ¹ 0
çç
÷÷
è a3 b3 c 3 ø

æ a1 b1 c1 ö
B) possui uma única solução quando det ç a2 b2 c 2 ÷ = 0
çç
÷÷
è a3 b3 c 3 ø
æ a1 b1 c1 ö
C) possui infinitas soluções quando det ç a2 b2 c 2 ÷ ¹ 0
çç
÷÷
è a3 b3 c 3 ø
æ a1 b1 c1 ö
b2 c 2 ÷ = 0
çç
÷÷
è a3 b3 c 3 ø

D) possui infinitas soluções quando det ç a2

QUESTÃO 47
Observe o sistema linear de variáveis x, y e z:
x + y - 2z = 4
2x + ky - 4z = 8
3x + 3y + kz = 3

{

Com base no sistema, é CORRETO afirmar que se
A)
B)
C)
D)
30

k=6, o sistema é impossível.
k=3, o sistema admite solução única.
k=-2, o sistema admite infinitas soluções.
k=-6, o sistema é homogêneo e admite solução (0,0,0).
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QUESTÃO 48
Um restaurante oferece aos seus clientes oito pratos distintos: três tipos de salada,
dois tipos de carne e três pratos quentes. Além deles, dispõe de quatro tipos de
bebida e seis tipos de sobremesa. Cabe a cada cliente criar sua refeição,
escolhendo exatamente cinco tipos de prato distintos, um tipo de bebida e um tipo de
sobremesa. Nessas condições, o número de refeições diferentes que se pode
montar nesse restaurante é de
A)
B)
C)
D)

432.
288.
192.
1344.

QUESTÃO 49
Um triângulo isósceles inscrito em um círculo de raio igual a 8 cm possui um lado que
mede 16 cm. A medida dos outros dois lados do triângulo, em cm, é igual a
A) 16.

.

B) 8.
C) 8 2
D) 16 2 .
QUESTÃO 50
Um galão cilíndrico, com 1 m de altura e 1 m de diâmetro da sua base, está cheio de
um líquido até sua borda. Abrindo-se completamente uma torneira localizada na sua
base, a velocidade de escoamento do líquido é de 15 litros/minuto. Considerando a
abertura total da torneira e que 1 dm3 = 1 litro, o tempo estimado para o
esvaziamento do galão está entre
A)
B)
C)
D)

21 e 22 minutos.
16 e 17 minutos.
66 e 67 minutos.
52 e 53 minutos.
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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.

QUESTÕES
01 - 10
01 A B C D
02 A B C D
03 A B C D
04 A B C D
05 A B C D
06 A B C D
07 A B C D
08 A B C D
09 A B C D
10 A B C D

QUESTÕES
11 - 20
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D

QUESTÕES
31 - 40
31 A B C D
32 A B C D
33 A B C D
34 A B C D
35 A B C D
36 A B C D
37 A B C D
38 A B C D
39 A B C D
40 A B C D

QUESTÕES
41 - 50
41 A B C D
42 A B C D
43 A B C D
44 A B C D
45 A B C D
46 A B C D
47 A B C D
48 A B C D
49 A B C D
50 A B C D

QUESTÕES
21 - 30
21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D
24 A B C D
25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D
28 A B C D
29 A B C D
30 A B C D
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