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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto atentamente:

A evolução acelerada
Adriana Dias Lopes, Alexandre Salvador e Natalia Cuminale
Somos mais altos, mais fortes - e cada vez mais gordos - do que nossos antepassados longínquos
porque o atual e rapidíssimo estágio tecnológico da civilização nos permite esses luxos.
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O tamanho e o formato do corpo humano traduzem a história
econômica e social da humanidade - e por ela são condicionados. Somos hoje
mais altos, mais fortes - e cada vez mais gordos - do que nossos
antepassados longínquos porque o atual estágio tecnológico da civilização
nos permite esses luxos. No passado, especialmente antes da formidável
Revolução Industrial do século XVIII, como estratégia de sobrevivência, o
biofísico humano teve de se amoldar à crônica escassez de calorias e
proteínas na dieta.
Pense em um guerreiro heroico do passado, um cavaleiro medieval,
por exemplo, e a chance de ele ter sido um tipo magro e baixo é enorme.
Um homem ocidental tem hoje, em média, 1,77 m e consome um
mínimo de 2.378 calorias diárias. Por volta do ano 1.700, a altura média do
homem era de 1,68 m e o consumo energético ficava abaixo das 900 calorias.
Portanto, no despertar do Iluminismo, um homem que tivesse a altura de seu
descendente moderno mas com acesso a tão parcas calorias seria
incapacitado para o trabalho braçal ou para a guerra, as duas atividades mais
comuns naquele tempo. Sua dieta diária mal daria para sustentar o
metabolismo vital mínimo.
Esse componente histórico e econômico da evolução humana chama
cada vez mais a atenção dos estudiosos. Eles batizaram esse campo de estudo
de "evolução tecnofísica". Não se trata de uma teoria rival da evolução
darwinista, a fenomenal postulação do inglês Charles Darwin (1809-1882),
segundo a qual todos os seres vivos têm um antepassado de quem herdam as
características físicas, em um processo seletivo que tende a preservar as
mutações úteis para a sobrevivência e descartar as inúteis. Na evolução
darwinista, as mutações ocorrem aleatoriamente no coração genético dos seres
vivos, no momento em que a molécula da vida, o DNA, faz uma cópia de si
mesma para passar ao descendente. É um processo delicado. Ele sofre
inúmeras influências externas, em especial as radiações eletromagnéticas, mas
também as ambientais. Por isso, as cópias são imperfeitas e produzem
mutações. Os novos indivíduos com essas mutações vão enfrentar a vida e só
então saberão se vieram ao mundo mais bem ou mais mal aparelhados do que
seus pais. Ou seja, as mutações serão testadas pelo ambiente. Se aprovadas,
seu portador tenderá a sobreviver na luta pela vida e as passará aos
descendentes. Esse processo explica por que temos dois olhos virados para a
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frente, o polegar opositor, ossos duros e leves ou por que andamos eretos. Cada
uma dessas características foi, a seu tempo, uma novidade na marcha evolutiva
e se mostrou útil para a sobrevivência da espécie.
A evolução darwinista se processa lentamente. São exigidos milhares de
anos para que as alterações genéticas sejam chanceladas pela natureza. A
"evolução tecnofísica" é infinitamente mais rápida. Suas mutações são sentidas
em uma mesma geração e não são transmitidas geneticamente à geração
seguinte - e, graças às imensas possibilidades trazidas pela tecnologia, não
passam pelo crivo de aprovação da natureza. Uma das mais assustadoras
mutações tecnofísicas que estão ocorrendo neste exato momento em um ritmo
alucinante é a transformação de populações inteiras de pessoas
moderadamente obesas em gordos mórbidos. Nos Estados Unidos, pátria do
exagero alimentar, essa transformação perigosa ocorreu, em uma parte enorme
da população, em apenas dois anos. É menos do que um piscar de olhos na
escala darwiniana.
A enorme fartura e a facilidade de acesso à comida estão produzindo
rapidamente populações de gordos mórbidos nos Estados Unidos - e no Brasil,
onde homens obesos já são maioria, segundo uma pesquisa recente do
Ministério da Saúde. Essas mutações escapam da implacável prova de
eficiência da natureza e se mantêm não por sua utilidade, mas apesar de sua
inutilidade - já que a tecnologia cuida de fabricar carros mais potentes, cadeiras
e poltronas maiores e mais resistentes e até guindastes para içar gordos
mórbidos nos hospitais. Assim, do ponto de vista da evolução darwiniana, a
gordura mórbida está sendo artificialmente chancelada não pela natureza, mas
pela técnica e pela economia.
As mutações positivas também estão sendo produzidas pelas conquistas
atuais do estágio evolutivo da técnica. Quando se vê um atleta como Usain Bolt
correr os 100 m rasos em apenas 9,58 segundos e perseguir um tempo ainda
menor, o que estamos testemunhando é a evolução tecnofísica em ação. O
gordo não precisa ser mórbido para sobreviver - ao contrário. Bolt não precisa
correr a 37 quilômetros por hora para sobreviver. Tanto ele quanto os gordos
simplesmente escolheram ser do jeito que são, e o estágio tecnológico da
humanidade permite que seja assim. [...] O americano Robert Fogel, prêmio
Nobel de Economia de 1993, diretor do Centro de Economia Populacional da
Universidade de Chicago, firme aos 85 anos, partiu da constatação de que
vivemos mais e com mais saúde para abrir uma nova estrada de estudos em
torno da aventura humana. A esse conjunto de ideias é que se deu o nome de
evolução tecnofísica. [...].
É um lugar-comum entre os biólogos que conquistas na nutrição
produzem crianças mais altas, mais fortes e com mais peso. Mas é uma
surpresa, para muitos historiadores, que os humanos tenham ficado mais altos e
mais encorpados nas últimas décadas e que a razão para o fenômeno tenha
muito mais a ver com a qualidade na nutrição e as revoluções agrícolas do que
com a evolução ou os efeitos das migrações na composição de diferentes
populações. "Os ganhos nas condições de saúde representam o mais magnífico
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salto do bem-estar para o ser humano", diz Samuel Preston, reputado
demógrafo da Universidade da Pensilvânia. As vacinas, a expansão das redes
de esgotos, a penicilina e a Revolução Verde na agricultura (multiplicadora de
alimentos e salvação contra a fome global) são fatores que nos levaram, a rigor,
a um mundo mais rico apesar de todas as ridículas discrepâncias que existem
entre um cidadão em Nova York e outro em Cartum.
Há 200 anos, a água consumida na maioria das cidades era muito
poluída, mesmo nos países ricos. Por essa razão, inclusive, a taxa de
mortalidade nas áreas urbanas era maior do que na área rural. Apenas na
metade do século XX a situação se alterou, depois das irreversíveis conquistas
da adição de cloro aos recursos hídricos, o que exterminou dezenas de agentes
patogênicos da época. Outro avanço foi na área de encanamentos, tanto de
água quanto de esgoto. Todo tipo de lixo foi isolado das casas.
O padrão de vida de uma geração determinará, assim, por meio de sua
fertilidade e da distribuição de renda, a situação de nutrição da geração
seguinte. É um ciclo virtuoso. Diz Fogel: "A saúde e a nutrição de uma geração
contribuem, por meio das mães e da experiência na infância, para a força, a
saúde e a longevidade dos membros da geração subsequente; e assim
infinitamente". Tudo muito bom até que, em meio às pesquisas e à coleta de
estatísticas, Fogel e sua equipe depararam com o nó da obesidade. Nos
Estados Unidos, de 1980 para cá, o número de obesos dobrou. Atualmente,
30% da população americana sofrem de exagerado sobrepeso, com índice de
massa corporal superior a 30 (calcula-se o IMC dividindo o peso pela altura ao
quadrado). O Brasil tem 15,8% da população obesa - patamar semelhante ao
dos Estados Unidos há trinta anos. Isso é preocupante, precisa ser combatido e
pode nos levar a dizer, dentro de algum tempo, que o ser humano alto e forte
agora também é gordo. Mas nada que mude a percepção central da evolução
tecnofísica de Fogel. Somos mais adaptados hoje ao ambiente que nós
mesmos mudamos, diariamente.
Fonte: LOPES, Adriana Dias; SALVADOR, Alexandre; CUMINALE, Natalia. A evolução
acelerada. Revista Veja, São Paulo, Ano 45, nº 17, p. 120-124, abril 2012.

QUESTÃO 01
As alternativas abaixo estão de acordo com o texto lido anteriormente, EXCETO
A) O padrão evolutivo da humanidade sofreu poucas alterações desde a era
medieval.
B) A história econômica e social da humanidade influencia no tamanho e no
formato do corpo humano.
C) O homem atual é mais alto e mais pesado em comparação com seus
antepassados.
D) A qualidade da nutrição e as revoluções agrícolas têm papel principal na
definição da altura e do peso das pessoas.
Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 02
A introdução do texto está fundamentada
A)
B)
C)
D)

na economia doméstica e revolucionária.
em princípios histórico-geográficos.
numa visão psicossocial.
em constatações históricas e evolutivas.

QUESTÃO 03
Considerando o texto, as informações abaixo referem-se à evolução darwinista,
EXCETO as da letra
A)
B)
C)
D)

As alterações desenvolvem-se morosamente.
As mutações são velozes e não têm interferência da natureza.
Algumas mutações tendem a permanecer e outras são descartadas.
As mutações são afetadas por fatores externos.

QUESTÃO 04
No texto, o trecho “Assim, do ponto de vista da evolução darwiniana, a gordura
mórbida está sendo artificialmente chancelada não pela natureza, mas pela técnica
e pela economia” (linhas 58-60) significa que
A) a natureza influencia artificialmente a técnica e a economia.
B) a evolução darwiniana não se aplica à explicação da gordura mórbida.
C) a técnica e a economia estão dando suporte ao desenvolvimento da gordura
mórbida.
D) o homem precisa da técnica e da economia para neutralizar a gordura mórbida.
QUESTÃO 05
No trecho “É um ciclo virtuoso. Diz Fogel: ‘A saúde e a nutrição de uma geração
contribuem, por meio das mães e da experiência na infância, para a força, a saúde e
a longevidade dos membros da geração subsequente; e assim infinitamente’”
(linhas 96-99), a expressão em destaque diz respeito a
A) uma improvável relação entre a saúde da mãe e a de seus filhos.
B) uma necessidade de que se busquem virtudes nas ações nutricionais de
geração a geração.
C) sua sinonímia com “ciclo vicioso”.
D) uma qualificação para um processo que produz resultados eficazes.
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QUESTÃO 06
No trecho “[...] Fogel e sua equipe depararam com o nó da obesidade” (linha 100), a
expressão em destaque foi utilizada porque
A)
B)
C)
D)

a obesidade foi descoberta como um entrave a ser enfrentado.
a análise da obesidade provocou um inconformismo na teoria darwinista.
não é possível controlar a obesidade porque nós mudamos muito o ambiente.
o número de obesos nos Estados Unidos é menos preocupante que no Brasil.

QUESTÃO 07
No trecho “[...] um homem que tivesse a altura de seu descendente moderno mas
com acesso a tão parcas calorias [...]” (linhas 14-15), o termo destacado significa
A)
B)
C)
D)

importantes.
escassas.
significativas.
próprias.

QUESTÃO 08
No terceiro parágrafo, são utilizadas as estratégias abaixo, EXCETO
A)
B)
C)
D)

ironia.
dados concretos.
comparação.
exemplificação.

QUESTÃO 09
O sétimo parágrafo caracteriza-se por uma visão
A)
B)
C)
D)

relativa quanto às causas da obesidade na sociedade atual.
desigual no que se refere à relação entre obesidade e natureza.
unilateral em relação ao mal da obesidade.
prospectiva do que aconteceu à população obesa.

QUESTÃO 10
No trecho “Tudo muito bom até que, em meio às pesquisas e à coleta de
estatísticas, Fogel e sua equipe depararam com o nó da obesidade.” (linhas 99100), a expressão destacada
A) estabelece apenas um contraste entre duas visões sobre a obesidade.
B) funciona como reforço tanto da argumentação quanto da crítica diluída no
texto.
C) mostra os EUA como os principais responsáveis pela obesidade brasileira.
D) confirma a tese do autor de que os problemas estão globalizados.
Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 11
Dentre as informações contidas no penúltimo parágrafo do texto, pode-se destacar
A)
B)
C)
D)

a ambiguidade indicativa da ignorância social brasileira.
a transgressão de comportamento inerente ao ser humano.
uma crítica contundente aos hábitos naturalizados e irrefletidos da sociedade.
uma impossível mudança de pensamento das sociedades brasileira e
estadunidense.

QUESTÃO 12
No enunciado “Pense em um guerreiro heroico do passado, um cavaleiro medieval,
por exemplo, e a chance de ele ter sido um tipo magro e baixo é enorme.” (linhas 910), está presente o fenômeno da
A)
B)
C)
D)

8

historicização.
substantivação.
modalização.
apassivação.
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QUESTÃO 13
Sobre os artrópodes, é INCORRETO afirmar que
A) todas as espécies de escorpião e aranha utilizam as quelícera, diferentemente
dos insetos e crustáceos, que utilizam as mandíbulas para a alimentação.
B) os insetos apresentam respiração traqueal e excreção por túbulos de Malpighi.
C) os diplópodes alimentam-se geralmente de matéria vegetal e os quilópodes são
predadores.
D) os crustáceos apresentam respiração branquial, sendo, por isso, restritos ao
ambiente aquático ou semi-aquático.

QUESTÃO 14
“Os tecidos são arranjos celulares funcionais, constituindo os órgãos e os sistemas.
Um órgão é uma organização de diferentes tecidos geralmente de vários tipos,
realizando funções específicas.”
Fonte: Histologia. Disponível no site da UFRJ: http://acd.ufrj.br/labhac/histologia.htm,
acessado em 25 de agosto de 2012.

Em relação a essa afirmação, assinale a alternativa CORRETA.
A) O tecido epitelial é formado por células arranjadas morfologicamente para
revestir superfícies, cavidades ou formar glândulas. Os vasos sanguíneos e o
intestino, por exemplo são revestidos internamente por tecido epitelial.
B) O tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento formado por matriz
extracelular e não tem forma definida.
C) O tecido muscular é composto de células musculares, em forma de fuso, que
têm a capacidade de contraírem-se e gerarem movimento. Assim, todo o
sistema motor é formado de tecido muscular.
D) O tecido nervoso é o tecido que forma o sistema nervoso, ou seja, os neurônios,
os nervos e o cérebro são formados de tecido nervoso.

Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 15
Analise o gráfico abaixo.

(Retirado de Lopes e Rosso, 2010)

Analise as afirmativas abaixo em relação ao gráfico apresentado:
I- O gráfico é típico de imunoterapias, como a utilização de soros antiofídicos,
que fornecem rapidamente uma dose maior de anticorpos, aumentando a
concentração de anticorpos no plasma.
II- A resposta secundária observada no gráfico com maior concentração de
anticorpos no plasma deve-se aos linfócitos T da memória que vão produzir
mais anticorpos em menos tempo.
III- O gráfico é característico de um processo de imunização ativa.
IV- A resposta secundária observada no gráfico com maior concentração de
anticorpos no plasma deve-se aos linfócitos B da memória que vão produzir
mais anticorpos em menos tempo.
Com base nessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas
A)
B)
C)
D)
10

II e III.
I e II.
III e IV.
I e IV.
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QUESTÃO 16
Martha Chase, nascida em 1927 na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos
da América, foi uma importante geneticista de nosso século ao contribuir
significativamente na compreensão do processo de hereditariedade. Ela foi
coautora do trabalho com Alfred Hershey (1908-1997), publicado em 1952. Na
época, ela era assistente de laboratório na Universidade da Carolina do Sul.
O experimento, conhecido como o “Experimento do Liquidificador”, foi
elaborado para responder a uma questão bastante presente na época. Já há
algumas décadas os cientistas se dedicavam ao estudo de um certo tipo de vírus
(bacteriófagos ou fagos) que infectava bactérias para se reproduzir. Com esses
estudos os cientistas procuravam avançar na compreensão das moléculas
envolvidas na transmissão de características genéticas. A pergunta da época, de
Martha Chase, era: qual é o componente que permite a reprodução dos vírus
bacteriófagos (ou fagos)? Isso porque esses vírus são organismos bem simples,
compostos basicamente de uma molécula de DNA e uma cápsula de proteína.
Então: Qual dessas duas estruturas estaria envolvida na reprodução?
Martha Chase participou dos experimentos no grupo de Hershey. Eles
adicionaram fagos com marcação diferencial no DNA e na cápsula proteica a uma
cultura de bactérias, permitindo que os vírus infectassem as bactérias. Então, eles
agitaram essa mistura de vírus e bactéria em um liquidificador bem controlado para
separar os vírus das bactérias sem estourar as membranas celulares delas. Ao final
do experimento, Hersey e Chase examinaram apenas as bactérias separadas,
procurando as porções marcadas. Eles encontraram dentro da bactéria partes
marcadas do DNA do vírus e não encontraram partes marcadas da cápsula proteica
do vírus. “Esses resultados permitiram concluir que apenas o DNA do fago penetra
na bactéria quando ocorre a infecção e que, a partir do DNA, é produzida toda uma
geração de novos fagos com DNA e proteínas típicos da espécie de fagos utilizada.
Portanto, podia-se concluir que a fonte das informações hereditárias é o DNA, pois,
a partir dele, pode-se produzir tanto DNA quanto proteínas virais.”
Disponível em: http://www.biomol.org/historia/identiffagos.shtml

Sobre as conclusões do experimento de Hershey e Chase, é INCORRETO afirmar
que,
A) para as conclusões, foram consideradas apenas as porções marcadas de
cápsula proteica e DNA virais presentes nas bactérias não lizadas.
B) para se reproduzirem, os fagos injetaram apenas seu DNA nas bactérias e, a
partir do DNA viral, produziram DNA e proteínas virais.
C) para o experimento, foram selecionadas as bactérias infectadas que não foram
lizadas pelos fagos.
D) ao invadir as bactérias, os fagos incorporaram o DNA das bactérias para
reproduzir seu material genético.

Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 17
Entende-se por estratégia de conservação in situ as medidas adotadas para
conservar as populações nos seus ambientes naturais. Nesse tipo de estratégia, é
fundamental a conservação de uma população viável mínima, ou seja, de um
número de indivíduos capaz de manter a população estável por um longo tempo,
sem a intervenção humana. Paralelamente, uma outra estratégia de conservação, a
ex situ, é a manutenção de populações fora dos seus locais naturais, como, por
exemplo, jardins botânicos, zoológicos e aquários. Com os avanços da Biologia
Molecular, cientistas vêm vislumbrando a possibilidade de recuperar espécies de
mamíferos extintas mais recentemente, utilizando DNA de animais extintos e
naturalmente congelados, em bom estado, ou até mesmo de animais empalhados
em museus.
A partir dessas informações, analise as afirmativas abaixo.
I- A partir da recuperação de alguns espécimes extintos os cientistas poderão
cloná-los, aumentando o número de indivíduos. Isso possibilitaria a
formação de uma população viável mínima, essencial a estratégia de
conservação in situ.
II- A recuperação de DNA de animais extintos dificilmente permitiria estabelecer
uma população viável mínima, o que limitaria os possíveis espécimes
recuperados à estratégia de conservação ex situ.
III - Considerando princípios ecológicos, como a capacidade de suporte do
ambiente e a competição interespecífica, a reintrodução das possíveis
espécies extintas recuperadas poderia acarretar problemas na conservação
in situ das espécies viventes.
IV- A recuperação de espécies já extintas poderá propiciar a hibridização das
espécies recuperadas com espécies atuais aparentadas, aumentando a
variabilidade genética e solucionando os problemas do endocruzamento que
são frequentes na conservação ex situ.
Com base nessa análise, estão CORRETAS apenas as alternativas
A)
B)
C)
D)

12

III e IV.
I e IV.
I e II.
II e III.
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QUESTÃO 18
Observe a imagem abaixo.

A partir dessa imagem assinale a alternativa CORRETA.
A) Os dendritos e axônios são caracterizados por sua função em conduzir impulso
nervoso e não por sua morfologia. Assim, através dos dendritos, o impulso
nervoso é transmitido na direção do corpo celular e através dos axônios o
impulso nervoso é conduzido a partir do corpo celular.
B) O axônio é o prolongamento celular mais longo dos neurônios e é responsável
por conduzir o impulso nervoso.
C) Os dendritos e os axônios são responsáveis pela condução do impulso nervoso.
O que os diferencia é que o axônio é o prolongamento mais longo e não
ramificado e os dendritos são prolongamentos mais finos e ramificados.
D) Os neurônios são tipos celulares diferenciados que têm como característica
prolongamentos celulares finos e ramificados chamados de dendritos e um
prolongamento longo chamado de axônio.

Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 19
Leia atentamente o texto abaixo, que apresenta algumas informações sobre os
platelmintos.
Os platelmintos são animais acelomados. Nesses animais, a mesoderme preenche
o espaço da blastocele, formando um tecido chamado mesênquima ou parênquima.
Outra caracterísitca marcante nos platelmintos é que eles possuem o corpo
achatado dorsoventralmente. Como não existem sistemas que permitam a
circulação de substâncias, as mesmas são veiculadas por difusão célula a célula no
mesênquima.
Sobre os platelmintos, assinale a alternativa CORRETA.
A) A difusão de substâncias ocorre melhor nos animais acelomados, pois ocorre
difusão célula a célula no mesênquima. Assim, o achatamento do corpo facilita a
difusão, pois o volume (V) do corpo pode ser mantido mesmo com um
crescimento inferior ao da superfície (S).
B) A ausência de um sistema de circulação não pode ser um limitante para o
tamanho corporal. O aumento do tamanho corporal (T) observado nos
platelmintos maiores só está relacionado ao modo de vida dos mesmos e
independe de fatores, tais como o crescimento da superfície do corpo (S) em
relação ao volume (V), mesmo porque o achatamento do corpo é uma
especialização para o modo de vida parasitário.
C) A ausência de um sistema de circulação pode ser um limitante para o tamanho
corporal. O aumento do tamanho corporal (T) observado nos platelmintos
maiores só foi possível pela compensação do crescimento da superfície do
corpo (S) em relação ao volume (V), propiciada pelo achatamento do corpo. Isso
acontece porque a superfície (S) sempre crescerá a uma razão S2 e o volume a
uma razão V3.
D) O achatamento do corpo dos platelmintos é resultante de um crescimento
desigual da superfície do corpo (S), que cresce a uma razão S3, e do volume do
mesênquima (V), que tende a crescer a uma razão V2. O achatamento resultante
facilita a difusão, pois reduz as distâncias entre a parede do corpo e as células do
mesênquima e do intestino.
QUESTÃO 20
O ponto de compensação fótico é o ponto em que, para uma certa luminosidade,
uma planta devolve e fixa as mesmas quantidades de carbono para o ambiente
durante a fotossíntese.
Nessas condições, é CORRETO afirmar que a planta
A) continua crescendo, pois, embora consuma carboidrato proveniente da
fotossíntese, não interrompe os processos de retirada de água e alimento do solo.
B) não cresce, pois fixa carbono na forma de carboidrato e libera carbono na forma
de CO2 na mesma proporção, ou seja, consome tudo o que produz.
C) morre, pois não consegue produzir energia suficiente para suas atividades
metabólicas.
D) cresce, pois utiliza todo o carbono disponivel para a produção de energia
metabólica para a manutenção da vida.
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QUESTÃO 21
Considere uma angiosperma hipotética que apresente sementes sem albúmen,
germinação epígea e que o aparecimento das folhas iniciais surja em média após
dez (10 ± 2) dias de germinação. A figura abaixo mostra a velocidade de reação dos
processos de fotossíntese e respiração em diferentes intensidades luminosas que
ocorrem nessa planta hipotética.

Se colocarmos experimentalmente uma semente dessa planta para germinar em
condições adequadas para germinação, porém em uma intensidade luminosa no
nível dois, durante sete dias , é CORRETO afirmar que
A) a germinação ocorrerá normalmente, pois nesse período a planta em
desenvolvimento não dependerá de carboidratos originados por sua
fotossíntese.
B) a planta irá, com a intensidade luminosa abaixo do ponto de compensação,
respirar mais que produzir, o que impedirá seu desenvolvimento.
C) não existe energia fotônica suficiente, com intensidade luminosa em 2, para
excitar os elétrons dos fotossistemas e a planta cessará a fixação de carbono
morrendo antes do sétimo dia.
D) a energia contida no tecido haplóide do endosperma, mesmo com a intensidade
abaixo do ponto de compensação, é suficiente para mantê-la em
desenvolvimento durante os sete dias do experimento.
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QUESTÃO 22
“Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a aids. Há muitos soropositivos que
vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem
transmitir o vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, pelo
compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a
gravidez e a amamentação. Por isso, é sempre importante fazer o teste e protegerse em todas as situações.
O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios
por meio do sistema imunológico. Muito complexa, essa barreira é composta por
milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções, responsáveis por
garantir a defesa do organismo e por manter o corpo funcionando livre de doenças.
O Sistema Imunológico: entre as células de defesa estão os linfócitos T
CD4+, principais alvos do HIV, vírus causador da aids, e do HTLV, vírus causador de
outro tipo de doença sexualmente transmissível. São esses glóbulos brancos que
organizam e comandam a resposta diante dos agressores. Produzidos na glândula
timo, aprendem a memorizar, reconhecer e destruir os micro-organismos estranhos
que entram no corpo humano.
O HIV liga-se a um componente da membrana dessa célula, o CD4,
penetrando no seu interior para se multiplicar. Com isso, o sistema de defesa vai
pouco a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o
corpo mais vulnerável a doenças. Quando o organismo não tem mais forças para
combater esses agentes externos, a pessoa começa a ficar doente mais facilmente
e então se diz que tem aids. Esse momento geralmente marca o início do tratamento
com os medicamentos antirretrovirais, que combatem a reprodução do vírus.”
Disponível em www.aids.gov.br;

Sobre o sistema imunológico e a AIDS, é INCORRETO afirmar que
A) o vírus HIV e a doença AIDS não são sinônimos. A AIDS só se estabelece com a
progressão das taxas de multiplicação dos vírus e a destruição dos linfócitos T,
pela alteração do DNA desses linfócitos e sua destruição levando ao
enfraquecimento do sistema imunológico do hospedeiro que passa a ter
imunodeficiência.
B) o vírus HIV enfraquece o sistema imunológico por utilizar a maquinaria genética
do Linfócito T para se multiplicar.
C) o vírus HIV se ancora na membrana dos linfócitos T pelo reconhecimento do
CD4 e introduz nesse linfócito seu material genético.
D) os vírus HIV utilizam os componentes de membrana CD4 dos linfócitos T para
duplicarem seu material genético.
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QUESTÃO 23
Considere as afirmativas abaixo:
I- Liquens são associações simbióticas entre fungos e algas verdes
unicelulares ou cianobactérias.
II- As algas parasitam o micélio dos fungos, retirando destes matéria inorgânica
essencial ao metabolismo dos mesmos.
III- Na associação entre fungos e algas, chamada de líquen, as algas fornecem
matéria orgânica para os fungos, enquanto estes abastecem as algas com
matéria inorgânica e ajudam na retenção de água.
IV- Os liquens podem ser usados como bioindicadores, pois apresentam um
sistema radicular capaz de absorver partículas inorgânicas da atmosfera.
Variações na concentração dessas partículas, como o aumento dos
poluentes, podem levar os liquens à morte.
Com base nessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas
A)
B)
C)
D)

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

QUESTÃO 24
Analise as afirmações abaixo:
I. A bile é produzida pelos hepatócitos e armazenada na vesícula biliar. Ela é
secretada no duodeno e atua na digestão de gorduras.
II. A bile é composta por água, bicarbonato de sódio, sais biliares, bilirrubina,
colesterol, pigmentos e outros.
III. Parte da bile produzida por nosso organismo não é reabsorvida na digestão e
ligada às fibras solúveis da dieta, é impedida de ser reabsorvida sendo
eliminadas pelas fezes.
É comum que indicações de dietas para controle de colesterol sugiram o aumento do
consumo de fibras solúveis na dieta, já que existe relação entre o consumo de
alimentos ricos em fibras solúveis, tais como aveia, com a produção de bile.
Com base nas afirmações acima, é CORRETO afirmar que
A) o aumento de fibras solúveis no intestino provocaria, uma melhora no potencial
digestivo de gorduras, pela associação de fibras e bile, o que melhoraria a
disgestão do colesterol.
B) o aumento de fibras dietéticas solúveis presentes no intestino provocaria uma
diminuição da reabsorção de bile e, consequentemente, um aumento no
recrutamento de colesterol circulante para produção de bile no fígado. Isso
resultaria em uma diminuição dos níveis séricos de colesterol.
C) o consumo de fibras solúveis faz aumentar a produção de bile e, quanto maior a
presença de bile no intestino, maior será a excreção do colesterol nas fezes.
D) não é possível traçar nenhuma relação entre a bile e o colesterol, já que o
metabolismo de gorduras não depende das secreções hepáticas.
Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 25
Leia o texto a seguir.
“[...] Todas as pessoas de qualquer qualidade e condição, que sejam, que fizerem
armar e preparar Navios para o Resgate e Compra de Escravos em qualquer dos
portos da Costa d'África situados ao Norte do Equador, incorrerão na pena de
perdimento dos Escravos, os quais imediatamente ficarão libertos, para terem o
destino abaixo declarado: E lhe serão confiscados os Navios empregados nesse
tráfico com todos os seus aparelhos e pertences, e justamente a Carga, qualquer
seja, que a seu bordo estiver por conta dos donos e fretadores dos mesmos Navios,
ou dos carregadores de Escravos. E os oficiais dos Navios (...) e sobre a Carga,
serão degradados por cinco anos para Moçambique, e cada um pagará uma multa
[...]”.
Alvará Régio. Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1818. SCHWARCZ, Lilia Moritz, GARCIA, Lúcia.
Registros escravos: repertório das fontes oitocentistas pertencentes ao acervo da Biblioteca
Nacional. Biblioteca Nacional: Rio de Janeiro, 2006, p. 31.

Analise as afirmativas sobre o texto.
I. Faz referência à proibição do comércio de escravos da Costa da África ao
Norte do Equador, estabelecendo as respectivas penas para quem
descumprisse a legislação.
II. Não faz referência à proibição do comércio de escravos, mas à abolição da
escravatura no Brasil e no Equador implicando em pagamento de multas e
degradação.
III. O texto faz referências ao processo de industrialização que substituiu a mão
de obra escrava, agora liberta pelo fim da escravidão, pela mão-de-obra
assalariada a partir do século XIX.
IV. Faz referências ao incentivo do tráfico negreiro e à implementação de
instrumentos legais do comércio como o pagamento dos devidos impostos e
multas.
Com base nessa análise, está(ão) CORRETAS apenas a(s) afirmativa(s)
A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 26
Sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), é CORRETO afirmar que
A) o Império Russo saiu da Guerra em 1918, pois tinha interesse em desenvolver
sua indústria e modernizar sua economia.
B) a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente foi um esforço para trazer a
paz e evitar o conflito europeu no qual todos perderiam.
C) a Alemanha, aliada da Itália, declarou-se neutra, não participando do conflito, e,
por isso mesmo, saiu como grande vitoriosa.
D) o estopim da Guerra ocorreu em junho de 1914, em Saravejo, com o assassinato
do arqueduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco.
QUESTÃO 27
Observe a imagem.

Fonte: WWW.conflictobelico.foroactivo.com

O mapa é uma referência histórica ao contexto
A) da Guerra Fria e do mundo bipolar, representando a extinta União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
B) da Guerra Fria e do mundo bipolar, representando a atual União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
C) da Guerra Fria e do mundo multipolar, representando a atual União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
D) posterior à Guerra Fria e ao mundo bipolar, representando a atual União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 28
“[...] Nada mais liberal que um conservador na oposição; nada mais conservador
que um liberal no governo.”
SILVA, Francisco de Assis, BASTOS, Pedro Ivo de Assis.
História do Brasil. São Paulo: Editora Moderna, 1976 p. 107.

Analise as afirmativas a seguir, sobre a expressão acima.
I. Muito propagada no Período Regencial, mostra que, embora com
denominações diferentes, “conservadores” e “liberais” possuíam
basicamente os mesmos interesses.
II. Muito propagada no Período Regencial, mostra que “conservadores” e
“liberais” possuíam posições políticas, sociais e econômicas muito distintas.
III. Muito propagada no Período Regencial, mostra que “conservadores” e
“liberais” possuíam as mesmas origens sociais e não se opunham, por
exemplo, à escravidão.
IV. Muito propagada no Período Regencial, mostra que “conservadores” e
“liberais” possuíam concepções políticas muito diferentes e defendiam a
participação popular no poder.
De acordo com essa análise, são CORRETAS apenas as alternativas
A)
B)
C)
D)
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QUESTÃO 29
Observe a imagem.

Fonte:
http://www.educacional.com.br/ziraldo

A fala do personagem da charge faz referência ao
A)
B)
C)
D)

problema da crise econômica atual e das indenizações trabalhistas.
desvio de recursos públicos e à corrupção no Brasil atual.
período histórico da Ditadura Militar no Brasil (1964-1984).
período histórico do Estado Novo (1937-1945).

QUESTÃO 30
“Embora a mineração e a fabricação estivessem se expandindo em todas as partes
da Europa, o mercador (...) é que continuava fundamentalmente a deter o seu
controle. Isso ocorria porque a principal forma de expandir a produção era o
chamado sistema doméstico ou o bota-fora, no qual o mercador comprava os
produtos dos artesãos ou da mão-de-obra não agrícola do campesinato, exercida
em biscate, para vendê-los num mercado mais amplo.”
HOBSBAWM, E. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1977, p.35-36

.
O tipo mercador a que o texto se refere é característico das
A) formas capitalistas de produção e circulação de mercadorias, um pouco
anteriores à Revolução Industrial.
B) formas feudais de produção e circulação de mercadorias, típicas do início da
Renascença.
C) formas capitalistas de produção e circulação de mercadorias, típicas da
Revolução Industrial.
D) formas capitalistas de produção e circulação de mercadorias, típicas do
neoliberalismo do século XX.
Cursos de Psicologia e Educação Física
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QUESTÃO 31
Analisando a situação brasileira de um período do século XX, um embaixador
britânico escreveu:
“Os alunos são reprimidos, os comunistas são poucos e mal organizados e a única
coisa deles que não é underground é o fantasma do Che Guevara. A Igreja está
dividida, a imprensa amordaçada, os intelectuais exilados ou sem coração. A classe
média em expansão marcha indiferente e se preocupa apenas em obter as boas
coisas materiais da vida (...). Materialmente o país galopou para frente,
politicamente foi pra trás (…). Os coronéis da linha dura confiscaram o
desenvolvimento espiritual de um país de instintos criativos liberais e com uma
enorme capacidade intelectual”.
Citado por FERNANDES, Bob. Memórias de um embaixador inglês.
Fonte: http://esportes.terra.com.br/jogos-olimpicos/londres-2012/bobfernandeslondres2012/blog/2012/07/18/
.

Nas passagens acima, o embaixador retratou
A)
B)
C)
D)

o governo Fernando Henrique Cardoso, iniciado em 1994.
a Primeira República no início do século XX.
a Ditadura Militar, iniciada em 1964.
a redemocratização ocorrida após o Estado Novo.

QUESTÃO 32
A respeito da Independência dos Estados Unidos da América, é CORRETO afirmar
que ela
A) derivou de uma guerra entre a Grã-Bretanha e suas treze colônias da América do
Norte, instalou uma monarquia constitucional que imitava o regime britânico e
eliminou a escravidão.
B) derivou de um processo de negociação pacífica entre a Grã-Bretanha e suas
treze colônias da América do Norte, instalou uma república na qual só os
grandes proprietários tinham direito a voto e manteve a escravidão.
C) derivou de uma guerra entre a Grã-Bretanha e suas treze colônias da América do
Norte, instalou uma república na qual boa parte dos cidadãos adultos tinha
direito a voto e manteve a escravidão.
D) derivou de um processo de negociação pacífica entre a Grã-Bretanha e suas
treze colônias da América do Norte, instalou uma república na qual todos os
cidadãos adultos tinham direito a voto e manteve a escravidão.
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QUESTÃO 33
Dos países citados abaixo, aquele que, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi
dividido em duas repúblicas independentes foi a
A)
B)
C)
D)

Polônia.
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Iugoslávia.
Alemanha.

QUESTÃO 34
Em 1776, o Marquês de Pombal, que na época era o principal ministro da monarquia
portuguesa, declarou:
“As colônias ultramarinas, havendo sido estabelecidas com o preciso objetivo da
utilidade da metrópole a que eram pertencentes, daí se derivavam leis infalíveis e
universalmente observadas na prática de todas as nações.”
NOVAIS, F. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial
(1777-1808). São Paulo: Hucitec, 2011, p.59.

Assinale a alternativa que apresenta a “utilidade” a que o Marquês de Pombal fez
referência.
A) As colônias deveriam contribuir para o desenvolvimento econômico da
metrópole, implementando manufaturas que abastecessem seu mercado
interno, pois as metrópoles europeias não tinham mão-de-obra urbana
suficiente para estabelecer muitas manufaturas.
B) As colônias deveriam contribuir para o desenvolvimento econômico da
metrópole, oferecendo mão-de-obra barata para as manufaturas metropolitanas
por meio de trabalhadores que migraram para as metrópoles e eram
empregados por baixos salários.
C) As colônias deveriam contribuir para o desenvolvimento econômico da
metrópole produzindo, da forma mais barata possível, mercadorias que
pudessem ser comercializadas facilmente no mercado internacional, bem como
comprar manufaturados vendidos pela metrópole no sistema de monopólio.
D) As colônias deveriam contribuir para o desenvolvimento econômico da
metrópole, comercializando livremente com outras potências europeias e
pagando pesados impostos para seus monarcas.
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QUESTÃO 35
Em entrevista concedida recentemente ao jornal “O Globo", Robert Meeropol, filho
de um casal de comunistas norte-americanos executados em 1953 sob a acusação
de terem espionado o projeto nuclear dos EUA, comentou a punição de seus pais e
traçou a seguinte comparação:
“Em 1950, era muito simples dizer que havia uma conspiração internacional
comunista que iria destruir o modo de vida americano. E que, por isso, a segurança
deveria vir antes dos direitos humanos. Hoje, o governo diz que há uma conspiração
internacional terrorista que vai destruir o nosso modo de vida. E que, por isso, a
segurança tem de vir antes dos direitos humanos.”
Fonte: http://oglobo.globo.com/mundo/filho-quer-resgatar-imagem-do-casal-rosenberg5224959#ixzz23vzBGm5z

As situações históricas comparadas por Meeropol foram
A) a Segunda Guerra Mundial e o combate norte-americano a grupos de terroristas
islâmicos.
B) a Guerra Fria entre EUA e URSS e o combate norte-americano a grupos de
terroristas islâmicos.
C) a Guerra Civil norte-americana e o combate norte-americano a grupos de
terroristas sionistas.
D) a Primeira Guerra Mundial e o combate norte-americano ao narcotráfico e a
qualquer tipo de droga ilícita.
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QUESTÃO 36
Observe a imagem abaixo.

Fonte: Moisés, 1513-1515. Igreja de São Pedro.
pt.wikipedia.org/wiki

O Renascimento foi uma revolução cultural no contexto da transição do feudalismo
para o capitalismo. Diversos artistas produziram obras marcadamente humanistas
mediante a nova ordem que estava surgindo. A escultura retrada na imagem foi
produzida por
A)
B)
C)
D)

Leonardo di Ser Piero da Vinci.
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni.
Ticiano Vecellio.
Thomaz Morus.
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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 32.
ESPANHOL

Las cuestiones 37-42 se refieren al texto I
TEXTO I

Deporte, Juegos Olímpicos
Brasileño Arthur Zanetti ganó oro en anillas en gimnasia artística
Lunes 6 agosto 2012 | 9:40
Publicado por Alberto González | La Información es de Agencia AFP

1

30

Con una presentación que
rozó la perfección, el brasileño
Arthur Zanetti escribió un capítulo
de Latinoamérica en los libros
dorados de la gimnasia artística al
ganar la medalla de oro en anillas
en Londres-2012, la primera de la
región en la historia de los Juegos
Olímpicos.
La hazaña del paulista de
22 años, que entrena en Sao
Caetano, se gestó con un
impecable ejercicio en el North
Greenwich Arena, a orillas del río
Támesis, y bajo la atenta mirada del 'maestro' de las anillas, el chino Chen
Yibing, que defendía la corona olímpica y llegaba como tetracampeón mundial
del aparato.
El asiático fue el primero en realizar la rutina y registró una calificación de
15.800 puntos, repartidos en 6.800 en el apartado de dificultad y 9.000 para la
ejecución. Una altísima nota que se veía inalcanzable para los otros siete
competidores en lista y que el chino celebró con algarabía y besando el aparato.
Pero lo que no imaginó es que Zanetti, vicecampeón del mundo en el
aparato en Tokio-2011, fuera atrevido en el ejercicio y le arrebatara una medalla
que parecía ya la tenía dibujada sobre su pecho desde el mismo inicio de la
prueba.
El ejercicio del paulista tuvo una alta exigencia técnica, con un dominio
perfecto del cuerpo y gran fortaleza de brazos para ejecutar los cristos y las
planchas.
A los ojos de los jueces, Zanetti fue el mejor con 15.900 puntos, de los
cuales 6.800 fueron en dificultad y 9.100 en ejecución.
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Chen Yibing, que no le quitó sus ojos de encima al brasileño cuando hacía
su evolución, sólo tuvo que aplaudir, buscar al nuevo monarca que celebraba
con su técnico y entregar la corona.
“Es una alegría inmensa porque vine a los Juegos pensando que mi
objetivo era ganar una medalla para Brasil, pero no sabía si era de plata o de
bronce, pero lo que realmente quería era el oro”, dijo un emocionado Zanetti a la
prensa después de recibir la medalla.
“Me siento muy satisfecho con el trabajo, que no sólo es mío, sino de todo
mi equipo que me ayudó a llegar hasta aquí. Espero que esta medalla abra las
puertas para todos las gimnastas de Brasil”, comentó.
“Tenía mucha confianza, a pesar de la salida que tuve _ alcanzó a doblar
levemente las piernas _, pero el resto de la actuación fue excelente y sabía que
podía tener una mejor nota que el chino para quedarme con la medalla”, indicó.
Zanetti, ganador de una presea de plata en anillas en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara-2011, confió en que para la cita olímpica de Rio
de Janeiro-2016 su país pueda presentar un equipo competitivo para pelear en
el 'All Around' y en la disputa de las medallas individuales.
“Quiero volver a vivir estos momentos que estoy viviendo en Rio. Espero
que podamos estar con todo el equipo compitiendo y poder defender este título y
pelear en nuestra casa por otros más”, agregó el nuevo 'señor de los anillos' y
quien este año se ha impuesto en tres de las cuatro Copas Mundiales en Ghent
(Bélgica), Maribor (Eslovenia) y Osijek (Croacia).
Zanetti estuvo acompañado en las tribunas por cientos de brasileños,
varios de ellos deportistas que compiten en Londres.
“Es una emoción grande, porque todos somos deportistas y sabemos lo
que se sufre para llegar a una competencia como esta. No es fácil clasificar y
mucho menos es fácil ganar una medalla. Aquí están los mejores del mundo y
ganar una medalla de oro es una felicidad inigualable”, puntualizó.
http://www.biobiochile.cl/2012/08/06/brasileno-arthur-zanetti-gano-oro-en-anillas-engimnasia-artistica.shtml

CUESTION 37
El objetivo principal de la noticia de biobiochile.cl es
A) informar sobre quién ganó la medalla de oro en anillas en las Olimpiadas de
Londres.
B) enterar a los brasileños sobre el ganador dorado en gimnasia artística en
Latinoamérica.
C) demostrar la gran competencia que existe en el deporte olímpico gimnasia
artística.
D) relatar lo difícil que es la vida profesional de un atleta de élite en defender la
corona olímpica.
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CUESTION 38
En el lead de una noticia se informan sus elementos clave. Señala la opción en la
que hay correspondencia entre preguntas y respuestas en la noticia “Brasileño
Arthur Zanetti ganó oro en anillas en gimnasia artística”:
A) ¿quién?: Chen Yibing; ¿qué?: ganó la plata; ¿cuándo?: en 2012; ¿dónde?: en
Londres; ¿cómo?: con una presentación perfecta.
B) ¿quién?: Artur Zanetti; ¿qué?: escribió un libro; ¿cuándo?: en 2011; ¿dónde?:
Panamericanos de Guadalajara; ¿cómo?: con la medalla en anillas.
C) ¿quién?: Artur Zanetti; ¿qué?: ganó el oro; ¿cuándo?: en 2012; ¿dónde?:
Olimpíadas de Londres; ¿cómo?: con una presentación perfecta.
D) ¿quién?: Chen Yibing; ¿qué?: tetracampeón mundial; ¿cuándo?: en 2011;
¿dónde?: en Támisis; ¿cómo?: con un impecable ejercicio.
CUESTION 39
En la noticia, se considera lo que Zanetti hizo una hazaña porque
A)
B)
C)
D)

todo el equipo brasileño de gimnasia artística se empeñó mucho.
nadie de Latinoamérica había ganado un oro olímpico en gimnasia artística.
ganó del actual campeón mundial – el chino Chen Yibing.
recibió el apodo “el señor de los anillos” en las competencias.

CUESTION 40
Señala la opción en la que hay correspondencia entre la palabra y su sinónimo entre
corchetes en el contexto de la noticia “Brasileño Arthur Zanetti ganó oro en anillas en
gimnasia artística”:
A)
B)
C)
D)

rozó (línea 2) = [SINTIÓ]
agregó (línea 50 ) = [AÑADIÓ]
quitó (línea 31) = [COLOCÓ]
puntualizó (línea 58) = [ESCRIBIÓ]

CUESTION 41
En el comentario de Zanetti “Es una emoción grande, porque todos somos
deportistas y sabemos lo que se sufre para llegar a una competencia como esta.”
(líneas 55-56), la palabra en destaque expresa
A)
B)
C)
D)
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consecuencia.
comparación.
condición.
causa.
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CUESTION 42
En “Chen Yibing, que no le quitó sus ojos de encima al brasileño cuando hacía su
evolución, sólo tuvo que aplaudir, buscar al nuevo monarca que celebraba con su
técnico y entregar la corona.”, los pronombres se refieren a, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

Chen Yibing; Arthur Zanetti.
Arthur Zanetti; Chen Yibing.
Chen Yibing; Chen Yibing.
Arthur Zanetti; Arthur Zanetti.

TEXTO 2 (cuestiones 43 - 45)
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CUESTION 43
A cada cuatro años las aventuras de Mortadelo y Filemón llegan al mayor evento del
deporte mundial. La tira cómica critica
A)
B)
C)
D)

los problemas de la pista.
la organización londrina.
la crisis europea.
los gastos excesivos.

CUESTION 44
La conjunción pero en la tira de Mortadelo y Filemón expresa
A)
B)
C)
D)

finalidad.
adversidad.
seguridad.
continuidad.

CUESTION 45
En la tira cómica, los puntos suspensivos son usados para demostrar
A)
B)
C)
D)

confusión y atención.
desconfianza y sarcasmo.
seguridad y humor.
exclamación y sorpresa.

TEXTO 3 (cuestiones 46 - 48)

http://www.ellitoral.com/index.php/diari
os/2009/03/03/salud/SALUD-01.html
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CUESTION 46
La campaña está direccionada a los
A)
B)
C)
D)

padres.
jóvenes.
deportistas.
adictos.

CUESTION 47
En el contexto de la campaña, la palabra cancha significa lo mismo que
A)
B)
C)
D)

finca.
campo.
pelota.
hogar.

CUESTION 48
Los verbos presentes en la campaña tienen como función
A)
B)
C)
D)

narrar una acción.
aconsejar a alguien.
describir un hecho.
exponer la familia.
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Read text 1 and answer questions 37 - 42
Text 1:

Brazil at a Crossroads for LGBT Rights
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On March 19, 2011, President Barack Obama flew to Brazil to kick off a
three-country tour of Latin America. His five-day visit to El Salvador, Brazil and
Chile – countries in a region often called “America's backyard” – presented an
opportunity to redefine America's historically thorny foreign policy towards Latin
America.
Obama's trip to South America was widely considered a nod towards
Latin America's growing power. Brazil, in particular, now the world's sixth-largest
economy, is frequently lauded for its dramatic economic progress. “More than
half of this nation is now considered middle class,” Obama noted in an address to
the Brazilian people at Rio de Janeiro's Teatro Municipal on March 20. “Millions
have been lifted from poverty.” In a speech delivered in Brasília the day before,
Obama extolled Brazil for its remarkable economic growth rate and its transition
from dictatorship to open democracy. Thomas Shannon, the US ambassador to
Brazil, echoed this view, stating, “Brazil is no longer an emerging country. It has
emerged.”
However, as Brazilian President Dilma Rousseff noted while welcoming
Obama to Brazil, “We still face enormous challenges.” One such challenge is the
alarming and infrequently discussed rise in attacks on and murders of LGBT
(lesbian, gay, bisexual, and transgender) Brazilians. According to the Association
for Women's Rights in Development, Brazil suffers from the highest rate of
transphobic violence in the world, and is cited as the “world's deadliest place to be
transgender.” Last year, at least 250 LGBT people were murdered in Brazil.
On March 2, 2011, a surveillance camera in the Brazilian city of Belo
Horizonte captured the brutal murder of Priscila Brandão, a 22-year-old
transvestite shot while walking down the street. Authorities, citing in the rise in
violence against transgender people in Brazil, believed the murder to be a hate
crime, as opposed to a random act of violence.
Human rights organizations globally condemned Brandão's murder, but
her case is just one of many homophobic and transphobic hate crimes that have
been piling up over the years in Brazil. According to the Brazilian gay rights group
Grupo Gay da Bahia, between 1980 and 2009 about 3,100 homosexuals were
murdered in cold-blooded hate crimes in the country.
Brazilian policymakers have not remained entirely silent on gay rights. On
June 4, 2010, then-President Inácio Lula da Silva signed a decree that a
National Day Against Homophobia be commemorated annually on May 17 in
Brazil, paying homage to the date in 1990 when the World Health Organization
officially removed homosexuality from the International Classification of
Diseases.
Adapted from http://www.thenation.com/article/159703/brazil-crossroads-lgbt-rights#.
Access on August 22nd, 2012.
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QUESTION 37
According to the text, it is CORRECT to say that
A) during Obama's visit to Brazil, he recognized Brazil's economic growth rate, but
he criticized Brazilian policies on LBGT people.
B) despite Brazil's important progress with policies on LGBT people, the country still
has serious problems concerning poverty.
C) during Obama's visit to Brazil, he recognized Brazil's economic growth rate, but
he criticized America's policy towards Latin America.
D) in spite of Brazil's dramatic economic progress, the country still has to deal with
the problem of violence against LGBT people.
QUESTION 38
In the text, the words however (line 16), over (line 30) and about (line 31) could be
substituted, respectively, by
A)
B)
C)
D)

therefore – more than – over
nonetheless – along – more or less
consequently – many – more than
besides – above – more than

QUESTION 39
About Priscila Brandão's murder, it is CORRECT to say that
A) because the murder is an example of violence against transgender people,
authorities opposed to a random act of violence.
B) human rights organizations around the world condemned Brandão's murder, but
they think that nothing can be done about it.
C) somebody shot a 22-year-old transvestite in a street in Belo Horizonte, and this
was recorded by a surveillance camera.
D) because of a surveillance camera, Brandão's brutal murderer was captured in
the Brazilian city of Belo Horizonte.
QUESTION 40
The sentence “Millions have been lifted from poverty” (lines 10-11) means that
millions of people
A)
B)
C)
D)

are not poor anymore.
will not be poor in the future.
are very rich today.
are getting poorer and poorer.
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QUESTION 41
Choose the alternative which contains a CORRECT substitute for the word(s) in dark
type in each of the following sentences:
A) …her case is just one of many homophobic and transphobic hate crimes that
have been piling up over the years in Brazil. (lines 29-30)
piling up: comitting
B) Brazil, in particular, now the world's sixth-largest economy, is frequently lauded
for its dramatic economic progress. (lines 7-8)
lauded: criticized
C) On March 19, 2011, President Barack Obama flew to Brazil to kick off a threecountry tour of Latin America. (lines 1-2)
kick off: plan
D) …Obama extolled Brazil for its remarkable economic growth rate and its
transition from dictatorship to open democracy. (lines 12-13)
extolled: praised
QUESTION 42
According to the last paragraph of the text, it is CORRECT to say that
A) the Brazilian police force wanted to do something in order to promote
homosexual rights, so they decided not to stay silent.
B) on June 4, 2010, President Lula signed a decree which explicitly criticized the
idea that homosexuality was an international disease.
C) according to President Lula's decree of June 4, 2010, a national day was
established so as to celebrate the struggle against homophobia.
D) the World Health Organization removed homosexuality from the International
Classification of Diseases, and Lula did the same 20 years later.
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Read text 2 and answer questions 43 - 46.
TEXT 2:
THERE IS SOMETHING ABOUT MARRYING
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"There's Something About Marrying"
is the tenth episode of the sixteenth season
of The Simpsons. In the episode, same-sex
marriage is legalized in Springfield to
increase tourism. After becoming a minister,
Homer starts to wed people to make money.
Meanwhile, Marge's sister, Patty, comes out
as gay and reveals that she is going to marry
a woman named Veronica. Marge originally
disapproves of this, making Patty frustrated.
When Marge accidentally discovers that
Veronica is a man dressed as a woman, she
decides to keep quiet about it knowing that Patty will be marrying a man. In spite
of that, at the ceremony she is so moved by Patty's vow that she is forced to
reveal Veronica's secret. After the ceremony is canceled, Marge tells Patty that
she now accepts her sexuality.
This was the third time that an episode of The Simpsons focused on
homosexuality. According to executive producer Al Jean, the staff wanted the
episode to explore what the different characters' stances on same-sex marriage
were. Around the time of the episode's original airdate, February 20, 2005, the
same-sex marriage question was a hot political issue in the United States and the
episode became controversial. "There's Something About Marrying" received a
lot of criticism from conservative groups, who claimed it was promoting gay
marriage. Jean stated in response that the staff was not taking a side on the issue
and that they were just examining all sides of it. Positive reaction to the episode
came from LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) organizations.
During the first airing, 10.5 million people watched "There's Something
About Marrying" and it became the highest rated episode of the season. Actually,
the episode had received a lot of publicity in the media before its broadcast – not
only because of the same-sex marriage controversy, but also because of Patty's
outing. It was revealed during the summer of 2004 that a character would come
out as gay in the episode, leading to much speculation from fans and the press.
Bookmaker websites were even posting odds on which character it would be,
with Patty receiving the best odds.
Adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/There%27s_Something_About_Marrying.
Access on August 27th, 2012.
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QUESTION 43
According to the text, it is CORRECT to say that
A) when “There is something about marrying” was aired, the question of same-sex
marriage was being hotly discussed around the U.S.A.
B) “There's something about marrying” was a controversial episode because
politicians were discussing hot issues in the U.S.A. at that moment.
C) conservative groups criticized "There's Something About Marrying" a lot
because they were trying to promote same-sex marriage.
D) Al Jean said that the staff wanted the episode to promote gay marriage, and
that's why they decided to examine all sides of the issue.
QUESTION 44
About the episode of The Simpsons called “There is something about marrying”, it
is CORRECT to say that
A) Marge's sister, Patty, declared that she was a homosexual, but in the end of the
episode Patty got married to a man.
B) Homer started to legalize same-sex marriage after he started working as a
minister in the city of Springfield.
C) homosexual marriage was legally recognized in the city of Springfield because
this was a way of attracting tourists.
D) when Marge accidentally discovered that Veronica was a man, she decided to
reveal Veronica’s secret.
QUESTION 45
According to the last paragraph, it is CORRECT to say that
A) during the summer of 2004 it was revealed that Patty would come out as gay in
the episode, which lead to much speculation from fans and the press.
B) before “There's something about marrying” was broadcasted on television, the
episode had already attracted a lot of attention from fans and the press.
C) after the first airing of “There's something about marrying”, bookmaker websites
posted odds on which character would come out as gay.
D) the producers of The Simpsons revealed that fans and the press would decide
which character would come out as gay in “There's something about marrying”.
QUESTION 46
In the sentences “In spite of that, at the ceremony she is so moved by Patty's vow
that she is forced to reveal Veronica's secret” (lines 13-15) and “Actually, the
episode had received a lot of publicity in the media before its broadcast…” (lines 2829), in spite of that and actually could be substituted, respectively, by
A)
B)
C)
D)
36

furthermore – really
in addition – today
thus – these days
even so – in fact
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Read the following cartoon and answer question 47.

QUESTION 47
In the cartoon, the modal verb may expresses
A)
B)
C)
D)

ability.
possibility.
strong possibility.
permission.

Read the following joke and answer question 48:
Young Nina and her grandmother are having a conversation:
"Grandma, how long have you and Grandpa been married?", asked Nina.
"We've been married for fifty years", Grandma replied.
"That is so wonderful", exclaimed Nina. "And I bet in all that time, you never once
thought about divorce, right?"
"Right Nina. Divorce, never. Murder, lots of times.”
Adapted from http://www.sarasotawedding.com/jokes/divorce_jokes.html
Access on September 28th, 2012.

QUESTION 48
In the joke, the sentence “We've been married for fifty years" (line 3) means that
Nina's grandparents
A)
B)
C)
D)

lived together for fifty years.
were married for fifty years.
got married fifty years ago.
were married for a long time.
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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.
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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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