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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
01 -  Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma redação. 
 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. 

Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
 
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. 

Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a 
mesma será anulada. 

 
04 -  Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica 

com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área 
da bolinha        

 
05  - Todos os candidatos poderão ser identificados pela impressão digital. 
 
06  - Ao receber as Folhas de Respostas, confira: 

• Se é a sua Folha (ela está personalizada). 
• Se os dados do cabeçalho conferem com os seus dados (nome, nº de identidade, nº de inscrição, opção de língua 

estrangeira, data de nascimento, etc.).   
 
07 -  Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
 
08 - A REDAÇÃO deverá ser escrita com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), nos espaços reservados. A PROVA FEITA A 

LÁPIS SERÁ ANULADA E TERÁ NOTA ZERO. 
 
09 -  Se usar letra de FORMA, deverão ser observadas as normas de acentuação gráfica.  
 
10 -  O Caderno de Resposta da REDAÇÃO não poderá ter qualquer outra identificação do candidato, além da já existente. 

Aparecendo o nome ou número de inscrição fora da Ficha de Identificação, a Prova será anulada e computada a nota zero. 
 
11 -  Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ 

ANULADA. 
 
12 -  Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
13 -  Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa deste caderno. 
 
14 -   DUAS HORAS após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO. NÃO poderá levar 

nem mesmo a última folha do caderno de provas (folha de rascunho) ou anotações referentes às provas e suas respostas. 
 
15 -   Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou as Folhas de Respostas. 
  
16 -  Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas poderão os candidatos copiar, em formulário 

próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações e/ou marcações feitas na sua Folha de Respostas das Provas de Múltipla 
Escolha. 

 
17 -  No encerramento das provas, há necessidade de, pelo menos, dois candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas 

para transparência na fiscalização do Processo Seletivo. 
 
18 -   Se o Cartão de Inscrição estiver com algum erro (nome, nº. de documento, endereço, etc.), peça ao Fiscal de Sala para 

providenciar as correções necessárias no Requerimento de Correções. 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: CINCO HORAS 
 
OBS.:  Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É 

proibido o uso de boné. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
Questões numeradas de 01 a 20 

 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 12 referem-se ao texto a seguir ou tomam como ponto de partida alguns 

de seus componentes lingüísticos. Leia-o, pois, com atenção. 
 

César, Diego e nós 
Contardo Calligaris 

 
As lágrimas de felicidade de César Cielo me comoveram. Também me comoveu a consternação de 

Diego Hypólito depois da queda que o privou da medalha olímpica. 
Anos de dedicação e controle de si acabaram, para César, num momento em que ele nadou como 

nunca e, para Diego, num erro inesperado. César tinha dificuldade em acreditar que seu sonho estava 
acontecendo. Diego repetia: “Não acredito que perdi”. 

Com um amigo, domingo à noite, conversamos sobre o que faz o estofo dos campeões. Evocamos 
aquela idéia da sabedoria popular que faz sucesso na literatura de auto-ajuda (por exemplo, “O Segredo”, 
livro e filme) e que diz o seguinte: descobrir o que a gente deseja e desejá-lo ardentemente é bom e 
eficiente, pois quem deseja muito, mais cedo ou mais tarde, realiza suas aspirações. 

Na mesma veia, organizar nossa existência ao redor da ocupação da qual a gente mais gosta parece 
ser o jeito de matar a charada da vida. Logicamente, com a paixão pelo ofício de cada dia (“adeus 
depressão”), serão multiplicadas as chances de sucesso (merecido, pois, no caso, só poderemos nos entregar 
a nossas tarefas com o maior afinco e com prazer). 

É fácil entender de onde vem essa idéia. Você passa o dia aflito, correndo atrás das complicações de 
seu trabalho e de seus deveres e, quando, à noite, coloca em ordem sua coleção de selos, pensa em desistir 
de tudo e abrir uma lojinha filatélica. 

Movido por sua paixão, quem sabe você escreva, enfim, o novo catálogo definitivo dos selos da 
Colônia, do Império e da República do Brasil; logo, a lojinha crescerá até se tornar o grande centro on-line 
de troca, comércio e avaliação de selos nacionais. 

Mas há um problema: essa idéia é ingênua. Não tanto por ela subestimar as dificuldades eventuais de 
sua lojinha filatélica, mas por duas razões fundamentais: 

1) O desejo da gente não é um desejo definido, que seria “o nosso” (como uma espécie de DNA 
psíquico) e que se trataria de descobrir e logo seguir à risca. O episódio bíblico do pecado original é uma 
boa metáfora da condição humana. Todas as necessidades estavam satisfeitas no Paraíso terrestre, e fomos 
querer um fruto que não sabíamos direito o que era – a humanidade (pecadora, claro) surge quando 
começamos a desejar além do que satisfaz nossa necessidade de sobrevivência. Como nosso desejo não é 
regrado pela necessidade, ele é variável, não depende do valor intrínseco dos frutos desejados, nem da 
singularidade de nosso paladar, mas de nossos vínculos com os outros: no caso, com as Evas que nos 
seduzem ou com a vontade de transgredir a ordem divina. Conclusão: nosso desejo é o fruto volúvel das 
ocasiões, das circunstâncias e, sobretudo, das relações com nossos semelhantes; ele é uma disposição que 
inventamos – não que descobrimos.  

2) Inventar um desejo não é nenhuma garantia de talento. É possível desejar ser nadador, ginasta ou 
filatélico sem ter talento para nenhuma dessas atividades. Em tese, isso não teria que ser um drama, visto 
que poderíamos procurar (ou melhor, inventar) outro “fruto” desejável, mais compatível com nossas 
aptidões. Mas não funciona assim. Na parábola bíblica, o nosso gosto pelos frutos proibidos indica que, em 
geral, preferimos desejar o que está fora de nosso alcance, por ser objeto de interdito ou, justamente, por ser 
irrealizável à vista de nossas modestas habilidades. Ou seja, em vez de desejar de galho em galho segundo 
as ocasiões e conforme nossas aptidões, preferimos almejar o impossível. O aspirante filatélico sofre de uma 
sudorese que estragaria qualquer selo; o aspirante literato não gosta de ler, e por aí vai: gostamos de 
visualizar futuros que nunca chegarão. 

Pois bem, os campeões, ao menos durante um tempo de sua vida, focam seu desejo, ou seja, 
persistem em desejar apenas uma coisa. Até aqui eles são parecidos com a gente. Só que, diferentes da 
gente, eles se autorizam a desejar uma coisa que é difícil, mas que não lhes é impossível: desejam a 
excelência num ofício para o qual eles têm talento. 
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Restaria se perguntar por que um campeão pode falhar. Pois bem, até os campeões precisam daquela 
coisa que faz com que, um dia, milagrosamente, a disposição, o humor, a temperatura, o brilho do sol ou o 
barulho da chuva conspirem para que tudo dê certo. Ou seja, precisam de sorte. Boa sorte a Diego nos 
próximos Jogos Olímpicos. 

Folha de São Paulo – 21/8/08 
 
QUESTÃO 01 
A respeito dos usos do verbo “comover”, no primeiro parágrafo do texto, é CORRETO afirmar: 
A) Os dois empregos do mesmo verbo possuem cargas semânticas negativamente valorizadas. 
B) Na 2ª ocorrência, o verbo adquire o valor de condoer-se, o que não ocorre na 1ª ocorrência. 
C) Os dois empregos são, em termos de valores semânticos, diferentes pelo fato de um estar no singular e o 

outro, no plural. 
D) Os dois empregos são, em termos de valores semânticos, idênticos, apesar de um estar no singular e o 

outro, no plural. 
 

QUESTÃO 02 
É CORRETO afirmar que, para o autor, os campeões 
A) vivem num mundo utópico, alimentam-se de ilusões, por isso, em geral, conseguem o que querem. 
B) podem alcançar sucesso em seus desejos porque os equilibram a um talento particular. 
C) tentam, em geral com sucesso, ultrapassar as barreiras de um talento quase insignificante, através do 

desejar ardentemente que algo se realize. 
D) superam, muitas vezes, a falta de aptidão para realizar determinados desejos porque tiveram sorte 

quando precisaram. 
 

QUESTÃO 03 
A idéia sobre a qual fala o autor, no 3º parágrafo, é ineficaz 
A) por faltar à pessoa que deseja tentar alcançar o almejado um conjunto de ações que lhe permita obter 

aquilo que é desejado.  
B) porque tem sua fonte na sabedoria popular, o que significa escassez de fontes científicas comprobatórias 

de sua funcionalidade. 
C) porque a pessoa que deseja, fica à mercê de uma mente que pode não ter tantos atributos de poder. 
D) porque apenas poucos privilegiados possuem o poder de fazer com que a mente funcione a seu favor, 

nesses casos. 
 

QUESTÃO 04 
O autor nos diz que “o episódio bíblico do pecado original é uma boa metáfora da condição humana”  
(linhas 23-24) porque 
A) quase sempre se sai mal quem deseja aquilo que está além do que pede a nossa necessidade de 

sobrevivência. 
B) o  ser humano que está sempre carecendo de algo demonstra um desequilíbrio que só trará 

conseqüências negativas à sua individualidade. 
C) os seres humanos estão sempre criando desejos e querendo satisfazê-los. 
D) demonstra que os seres humanos têm desejo e, frustrados em seu desejo, sentem-se culpados.  
 

QUESTÃO 05 
É possível afirmar que aparecem estas idéias no texto, EXCETO 
A) Estamos sempre querendo transgredir e tentando realizar desejos diferentes daqueles do nosso grupo 

social. 
B) Os nossos desejos possuem uma conexão íntima com as nossas relações sociais. 
C) Desejamos, muitas vezes, com maior afinco, quando o objeto do nosso desejo é alvo de impedimentos. 
D) As tarefas a que nos entregamos com prazer não só nos desfadigam como podem estimular novas idéias. 
 
 
 
 
 
 
 

45 
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QUESTÃO 06 
A expressão “matar a charada da vida”, usada pelo autor, sugere 
A) que a vida é cheia de incertezas e que, usando a lógica, conseguiremos descobrir o caminho do sucesso. 
B) a impossibilidade de encontrar o caminho do sucesso cultivando utopias. 
C) que a realização das aspirações e o sucesso só podem vir com o equilíbrio entre cumprimento dos 

deveres e momentos de relaxamento, lazer. 
D) o caráter enigmático do caminho do sucesso na vida. 
 

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 07, leia o significado 2, que dá o Dicionário Aurélio para o 
verbete “anáfora”, e o significado do adjetivo “anafórico”. 

 
Anáfora: 2 – Elemento lingüístico cuja referência não é independente, mas ligada à de um termo 

antecedente. 
Anafórico: Em que há anáfora. 
 
QUESTÃO 07 
Para os seguintes anafóricos usados no texto, foram indicados corretamente os termos retomados, EXCETO 
em 
A) “... ele é uma disposição que inventamos – não que descobrimos.” (linhas 30-31) 

O pronome reto “ele” retoma “nosso desejo” (linha 29). 
B) “... descobrir o que a gente deseja e desejá-lo ardentemente é bom...” (linha 8) 

O pronome oblíquo “lo” retoma “o [que a gente deseja]” (linha 8). 
C) “... fomos querer um fruto que não sabíamos direito...” (linhas 24-25) 

O pronome relativo “que” retoma “um fruto” (linha 25). 
D) “É fácil entender de onde vem essa idéia.” (linha 14)  

O pronome demonstrativo “essa” substitui “de matar a charada da vida” (linha 11). 
 

INSTRUÇÃO: Palavras (ou expressões) de outras línguas incorporaram-se e vêm-se incorporando no 
português, muitas ainda na sua forma original, como é o caso de “on-line” (linha 18). A 
questão 08 diz respeito a esses estrangeirismos. 

 
QUESTÃO 08 
Das palavras abaixo, correntes em nossa língua, qual é de origem francesa? 
A) Flash. 
B) Paparazzi. 
C) Nécessaire. 
D) Haikai. 
 

QUESTÃO 09 
O adjetivo “filatélico” (linha 38) refere-se a “selos”. Em qual das alternativas abaixo a relação entre o 
adjetivo e o substantivo a que se refere foi estabelecida INCORRETAMENTE? 
A) Pluvial (rio). 
B) Venoso (veia). 
C) Glúteo (nádegas). 
D) Etário (idade). 
 

QUESTÃO 10 
Todos os substantivos finalizados em –ão, no texto, fazem o plural da mesma maneira: em –ões.  
Dos exemplos abaixo, somente segue essa regra o da alternativa 
A) Cidadão. 
B) Sabichão. 
C) Escrivão. 
D) Tabelião. 
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QUESTÃO 11 
Considerando-se os constituintes imediatos de “irrealizável” (linha 37), qual das palavras abaixo foi 
formada por processo idêntico? 
A) Aromático. 
B) Amarelado. 
C) Infelizmente. 
D) Desalmado. 
 

INSTRUÇÃO: Em “Restaria se perguntar por que um campeão pode falhar.” (linha 45), grafou-se “por 
que” separado e sem acento. A questão 12 apresenta as diferentes grafias dessa palavra. Em 
qual das alternativas ela foi grafada CORRETAMENTE? 

 

QUESTÃO 12 
A) Todos queriam saber o por  quê da minha escolha. 
B) Deveríamos fazer um texto em que apresentaríamos as justificativas de nossa escolha. O título era, pois: 

Porque escolhi esse candidato. 
C) Voto nesse candidato, não por que outras pessoas fazem o mesmo, mas porquê estou convencido de suas  

qualidades. 
D) Por que voto nesse candidato? Porque confio em sua honestidade. 
 

QUESTÃO 13 
Sobre a narrativa O menino no espelho, de Fernando Sabino, todas as alternativas estão corretas, EXCETO 
A) A narrativa recria os espaços dos clubes, das praças, das ruas e das avenidas da cidade de Belo 

Horizonte, onde viveu o autor Fernando Sabino nas décadas de 20–30 do século XX. 
B) O autor discute a construção do duplo na literatura quando o menino Fernando retira do espelho o seu 

duplo Odnanref. 
C) O narrador descreve as atitudes covardes do menino Fernando diante das situações de perigo e 

dificuldades. 
D) O texto revela um menino inventor, construtor dos seus brinquedos, que refletirá no adulto capaz de 

criar e imaginar através da ficção, por isso “O menino é o pai do homem”. 
 

QUESTÃO 14 
Leia o texto abaixo: 
 

“FIQUEI impressionado com o que o Mandrake me havia dito. A minha sensação era de que o poder de 
fazer milagres ia se acabar de uma hora para outra. Por via das dúvidas, resolvi empurrar a noite mais para 
diante e fazer ainda um grande milagre naquele dia. 
Qual podia ser? 
De súbito me ocorreu uma idéia, saltei de alegria: 
– Eu quero visitar o Sítio do Pica-pau Amarelo! 
No mesmo instante me vi andando por uma estradinha, passei por uma porteira, e lá estava a Narizinho 
Arrebitado sentada nos degraus da varanda do famoso sítio, tendo Emília a seu lado.” (SABINO, 2008,  
p. 54-55) 
 

A partir do fragmento acima, retirado de O menino no espelho, de Fernando Sabino, estabeleça uma relação 
com toda a narrativa e marque a alternativa que está INCORRETA. 
 
A) O poder de fazer milagres, apresentado pelo narrador, explicita a religiosidade que perpassa por toda a 

história do romance. 
B) O menino Fernando, após assistir a um filme americano sobre o homem que fazia milagres, começa a 

descrever os seus próprios milagres através do sonho. 
C) O poder de fazer milagres representa a fantasia e o imaginário do mundo da criança que pode acabar 

quando o menino crescer; por isso o mágico diz para o menino que o poder que ele tinha iria acabar. 
D) O autor, em seu processo de criação, estabelece um diálogo com o mundo mágico do cinema e dos 

livros infantis. 
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QUESTÃO 15 
Sobre Infância, de Graciliano Ramos, todas as alternativas estão corretas, EXCETO 
A) O texto apresenta uma narrativa fragmentária, pois os capítulos são relatos independentes, mas que estão 

interligados a outros episódios. 
B) O personagem-narrador, através do seu relato memorialístico, consegue construir a trajetória de vida do 

escritor de forma linear, pois a narrativa está dividida em princípio, meio e fim. 
C) O primeiro relato “Nuvens” apresenta um movimento do eu em direção às névoas que encobrem o 

passado, deixando evidente que o escritor não consegue reconstruir os fatos do passado como realmente 
aconteceram. 

D) A narrativa reconstrói o processo da leitura e aquisição da escrita como algo doloroso e árduo, 
semelhante à própria infância do menino. 

 

QUESTÃO 16 
Leia o texto abaixo: 
 

“Em posição de Buda me ensabôo, 
resignado me contemplo. 
O mundo é estreito. Uma prisão de água 
envolve o ser, uma prisão redonda. 
Então me faço prisioneiro livre. 
Livre de estar preso. Que ninguém me solte 
deste círculo de água, na distância 
de tudo mais. O quarto. O banho. O só. 
O morno. O ensaboado. O toda-vida. 
Podem reclamar, 
podem arrombar 
a porta. Não me entrego 
ao dia e seu dever.” 
(ANDRADE, 2006. p. 142-143). 
 

Com base no fragmento do poema “Banho de Bacia”, de Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, 
assinale a interpretação que está INCORRETA. 
 

A) O poema representa o estado de meditação do eu adulto através do episódio do banho de bacia do 
menino. 

B) O espaço do banho de bacia, com toda a água que envolve o menino, significa a liberdade e a prisão, 
mas também pode significar o vazio e a solidão do homem no mundo. 

C) O eu adulto reconstrói o episódio do banho de bacia como uma forma de expor o seu comprometimento 
com os fatos históricos de Itabira. 

D) A repetição da vogal “o” em vários versos não só dá sonoridade ao poema, mas também pode 
representar o próprio formato da bacia e do mundo. 
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QUESTÃO 17 
Leia o poema abaixo: 
 

REPETIÇÃO 
 
Volto a subir a Rua de Santana. 
De novo peço a Ninita Castinho 
a Careta com versos de Bilac. 
É toda musgo a tarde itabirana. 
 
Passando pela Ponte, Luís Camilo 
(o velho) vejo em seu laboratório- 
oficina, de mágico sardônico. 
Na Penha, o ribeirão fala tranqüilo 
 
que Joana lava roupa desde o Império 
e não se alforriou desse regime 
por mais que o anil alveje a nossa vida. 
 
Ô de casa!... Que casa! Que menino? 
Quando foi, se é que foi – era submersa 
que me torna, de velho, pequenino? 
(ANDRADE, 2006. p. 249) 
 

Faça uma leitura interpretativa do poema “Repetição”, de Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, e 
marque a alternativa que está INCORRETA. 
 

A) O poema apresenta o poeta Drummond como leitor dos poetas clássicos quando ele pede: “Ninita 
Castinho / a Careta com versos de Bilac”. 

B) O eu lírico descreve o espaço físico e geográfico da cidade de Itabira onde o escritor Drummond viveu a 
sua infância. 

C) O eu, no presente da escrita, revela uma visão crítica do adulto em relação à escravidão dos negros no 
Brasil desde o Império. 

D) O poeta Drummond, já velho, faz uma viagem à sua terra natal e consegue encontrar, do mesmo jeito, a 
cidade e a casa onde viveu.  

 

QUESTÃO 18 
Assinale a alternativa que NÃO pode ser confirmada pela leitura de “Campo Geral”, de Guimarães Rosa. 
 

A) O relacionamento entre pais e filhos caracteriza-se pelo idealismo poético da infância. 
B) Os animais recebem nomes e  relacionam-se afetivamente com os demais personagens. 
C) Dito é um menino extraordinariamente sábio, que parece deslocado na desordem do Mutum. 
D) Um conflito expresso na narrativa é a percepção de Miguilim do casamento desajustado dos pais. 
 

QUESTÃO 19 
Leia com atenção o fragmento em destaque: 
 

“Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, 
as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas  menores, as 
formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo...” 
(ROSA, 1984. p. 139-140) 
 

A partir do fragmento, e tomando como base a obra lida, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O olhar para as coisas miúdas demonstra uma apreensão nova sobre o mundo sensível e poético. 
B) A possibilidade de ver representa, simbolicamente, a realização afetiva plena do personagem. 
C) Ver simboliza compreender melhor o mundo ao seu entorno, dando dimensão outra à vida do menino. 
D) A luz que o olhar de Miguilim percebe assinala para uma nova etapa de luz, distante do mundo sombrio 

do Mutum. 
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QUESTÃO 20 
No final da obra Menino de Engenho, o menino se prepara para deixar a fazenda do avô, lugar de 
aprendizado e descobertas. A obra “Campo Geral” também apresenta uma partida em sua narrativa: a 
partida de Miguilim para Curvelo. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a partida dos dois 
personagens. 
 

A) Carlinhos deixava a fazenda como “menino perdido”; Miguilim deixava o Mutum maravilhado, porque 
podia ver. 

B) A partida dos personagens lembra-nos de vidas em trânsito; a mobilidade do lugar resgata a mudança de 
perspectiva da própria vida. 

C) Sair representa, para os dois meninos, abandonar a inocência de criança para aprender a ser adulto em 
outro lugar. 

D) Carlinhos deixa a fazenda do avô com saudades; Miguilim experimenta uma sensação de libertação ao 
sair do Mutum. 

 
 

PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 
Questões numeradas de 21 a 30 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e depois responda às questões que se seguem. Volte ao texto quando 

necessário. 
 

Por un estilo de vida más sostenible 
Pablo Barrenechea 

 
 Desde luego, el consumo sostenible, entendido como tal el que tiene como objetivo asegurar que se 
satisfacen las necesidades básicas de la  comunidad global en su conjunto, se reducen los excesos y se evita 
el daño ambiental, debe convertirse en un elemento integral del desarrollo sostenible. 
 Pero, exactamente, ¿qué significa sostenibilidad para Nosotros como individuos? ¿Qué podemos 
hacer para ser más responsables? ¿Necesitamos hacer lo mismo todos nosotros? ¿Qué debemos hacer 
primero, conservar nuestro entorno o eliminar la pobreza?  
 El modelo de consumo sostenible se encuentra en continuo estado de evolución. Sin embargo, existe 
un cierto número de elementos básicos con los que realizar un aproximación de conjunto. 
 Los datos del Fondo Mundial para la Vida Silvestre muestran que un ciudadano medio en el mundo 
requiere 2,3 hectáreas para producir lo que consume cada año y depositar los residuos que genera. Eso 
supone un 40% más de lo que es sostenible. ¿Todos somos igualmente responsables? Evidentemente, no. Si 
eres europeo, necesitas el doble de la superficie mencionada; si eres estadounidense, 25 veces más. Y si eres 
de Bangladesh, tan solo una tercera parte. Lo que nos indica claramente que la distribución del consumo 
está seriamente desequilibrada. 
 El 20% de las gentes más ricas del mundo consumen casi el 75% de los recursos naturales del 
planeta. Los EEUU poseen el 6% de la población del planeta, pero consumen el 30% de sus recursos. 
 La fortuna de los 225 individuos más adinerados del mundo es igual al ingreso anual del 47% de la 
población mundial más pobre, o sea, 2.500 millones de personas. Y al citar distribución, se piensa que el 
planeta no produce lo suficiente para alimentar a su población.  La distribución desigual de los alimentos es 
la principal razón por la que 800 millones de personas están desnutridas  en el mundo actualmente. 
 En contraste, un informe británico publicado en el año 2000 reveló que, aproximadamente, 571 
millones de dólares de alimentos terminaban cada año en los vertederos. Igualmente, un estudio reciente del 
gobierno de Estados Unidos reveló que más de la cuarta parte de todos los alimentos que se producen en el 
país no se consumen. Los hechos ponen de manifiesto que el consumo sostenible no es únicamente un tema 
ambiental, sino que es algo que promueve un nivel de vida digno para todos los seres humanos. 
 ¿En qué radica el consumo sostenible? El consumo sostenible radica en  elegir a la hora de comprar, 
de realizar transacciones económicas por bienes y servicios, primero por no hacerlo. Por racionalizar 
nuestro consumo. Por hacernos las siguientes preguntas: ¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer 
un deseo? ¿Estoy eligiendo libremente o es una compra compulsiva? ¿Cuántos tengo ya? ¿Puedo pasar sin 
él? 
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 Y, en segundo lugar, entender que, como consumidores, tenemos la capacidad de elegir, de buscar la 
información necesaria para poder discriminar unos productos de otros que nos den respuestas a preguntas 
como estas: ¿Cómo me voy a deshacer de él una vez que haya terminado de usarlo? ¿Está hecho con 
materiales reciclables? ¿Te has informado de quién y cómo se ha realizado el producto? 
 Pero además, debemos  tener en cuenta que en gran medida estamos consumiendo recursos naturales 
desde que nos levantamos, e incluso  cuando estamos durmiendo. Son  los  consumos  producidos  por  
nuestro estilo de vida. Al encender la luz y dejarla encendida, el modo de utilizar el agua, la manera de ir al 
trabajo, el modelo de gestión de los residuos. Actividades diarias y que hacen que nuestro hogar se convierta 
en un espacio de consumo de recursos naturales. 

www.ecodes.or/pages/especial/hogares 
 
 

QUESTÃO 21 
O  texto, de modo geral,  refere-se à/ao, EXCETO 
A) forma como devemos consumir os produtos. 
B) escolha de produtos de maior qualidade tecnológica. 
C) escolha adequada dos produtos que serão consumidos. 
D) consumo de alimentos,  produtos e energia. 
 

QUESTÃO 22 
Tomando como base a forma como as pessoas consomem, são desafios que devem ser superados, EXCETO 
A) desperdício de alimentos. 
B) consumo desequilibrado de recursos. 
C) distribuição desigual de serviços privados. 
D) desequilíbrio na distribuição de renda. 
 

QUESTÃO 23 
A respeito do assunto tratado no texto, é INCORRETO afirmar que 
A) a conservação do meio ambiente, para a teoria do consumo sustentável, é prioridade em relação à 

eliminação da pobreza. 
B) alguns questionamentos sobre o consumo sustentável dizem respeito à decisão de comprar ou não e de 

como comprar. 
C) o autor oferece sugestões para que as pessoas tenham hábitos sustentáveis de consumo. 
D) nossas casas, como espaços de consumo, podem converter-se em modelo de sustentabilidade de recursos 

naturais.  
 

QUESTÃO 24 
Levando-se em conta o que consomem os indivíduos de diferentes países, pode-se afirmar que 
A) devem desempenhar o mesmo papel em se tratando da conservação do planeta. 
B) nem todas as pessoas são responsáveis pelo consumo dos recursos naturais. 
C) não têm a mesma responsabilidade pelo dano do planeta. 
D) a responsabilidade individual pela conservação do meio ambiente não é algo previsto em nenhum país. 
 

QUESTÃO 25 
A respeito do que trata o texto em estudo,  é INCORRETO afirmar que 
A) nosso modo de vida não constitui, de modo suficiente, uma garantia efetiva de vida digna para todos os 

seres humanos. 
B) nossos padrões atuais de consumo mostram um desequilíbrio na  distribuição de produtos essenciais à 

sobrevivência da humanidade. 
C) estimativas atuais mostram que nosso planeta, como resultado da sobreexploração do solo por alguns 

países, perde superfícies muito além da sustentabilidade. 
D) os elementos básicos para alcançar um desenvolvimento sustentável são simples e fáceis de se aplicar. 
 
 
 
 
 
 

35
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QUESTÃO 26 
De acordo com o autor  do texto, pode-se afirmar que 
A) o consumo sustentável passa por atos como, por exemplo, o de fazer questionamentos que suscitem a 

reflexão e uma postura crítica. 
B) consumir de modo sustentável é consumir  sempre que se tem vontade. 
C) há um modelo de consumo sustentável definido. 
D) o consumo sustentável é o elemento suficiente para o desenvolvimento de indivíduos  da mesma 

espécie. 
 

QUESTÃO 27 
Sobre os dados apresentados no texto, é INCORRETO afirmar que 
A) não há escassez de alimentos  no mundo. 
B) há uma constatação de que a destruição do meio ambiente é responsabilidade dos países ricos. 
C) a fortuna de 225 pessoas mais ricas é igual à renda de 2500 milhões de pessoas mais pobres. 
D) mais de 25% dos alimentos que são produzidos nos Estados Unidos não são consumidos. 

 

QUESTÃO 28 
Para consumir adequadamente,  devemos fazer as seguintes perguntas, EXCETO 
A) Posso viver sem tal produto? 
B) Tenho poucos produtos iguais em casa? 
C) Tenho vontade de comprar? 
D) Quem fabricou o produto? 
 

QUESTÃO 29 
Para referir-se ao interlocutor, o autor do texto emprega 
A) usted. 
B) ustedes. 
C) tú. 
D) vos. 
 

QUESTÃO 30 
“Desde luego, el consumo sostenible...” (linha 1) 
A expressão sublinhada pode ser traduzida como  
A) sempre. 
B) desde já. 
C) desde antes. 
D) naturalmente. 
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PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
Questões numeradas de 21 a 30 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto que se segue e responda às questões de 21 a 30. 
 

Celebrity Influence on American Society 
 

By Elsa Chin 
 

American society’s obsession with the celebrities in Hollywood is crazy. Star Magazine sells millions of 
copies every week and major television networks like NBC and CBS devote one hour every weeknight, 
Monday thru Friday, to  “news” shows like “Access Hollywood” and “Entertainment Tonight”. 
Americans know the lives of celebrities better than the lives of their close friends and family members. The 
society that Americans live in pertains mostly to what goes on in the fictional world of Hollywood. The 
impact of celebrities can be a good thing or a bad thing. The good thing about celebrities is the immense 
amount of power and status they hold, impacting the world through their good behavior, such as giving 
money to Africa or helping with charities such as breast cancer or AIDS. 
Many celebrities are the face for many charities and non-profit organizations like United Nations 
Association of the United States of America (UNA-USA), in which Paul and Stella McCartney donate and 
associate. 
Another big celebrity is Angelina Jolie, who is famous for her charitable donations to Namibia. 
Recently, Madonna adopted her third child, David Banda, from Malawi. Madonna is currently working on 
the construction of a school in Malawi. Helping with amazing causes like these make celebrities look like 
they are using their millions of dollars to help the world. 
No matter what I say about the negative influence of celebrities, they do donate millions of dollars to 
charities. 
Celebrities are the obsessions of many people and American fans will pay big bucks* for a single sock that 
Usher wore at a concert or a Lindsey Lohan autographed poster. It is simple. Americans are obsessed with 
the lives of people who are glamorous, rich and pretty. 
American celebrities are treated like royalty in the United States. Unlike other countries, our royalty just has 
to be pretty and wealthy, and we’re satisfied. In other countries, role models are either extremely brilliant or 
descendants of kings or queens. 
George Clooney, Julia Roberts and Reese Witherspoon are just a few actors that make $20 million per 
movie. Now most people don’t even make that in a lifetime whereas movie stars make that in less than a 
year for a single movie. The American public feed so much money into the movie industry. 
The negative influence that some celebrities have on children and people in general are not good. But the 
only way to repair the problem is not by censoring music videos or celebrities news; people need to figure 
out* how to learn for themselves and not to be heavily impacted by celebrities. 
The impact of celebrities and Hollywood overall is huge; this issue is something that everyone should be 
thinking about regardless of your views on movies, television, fashion, celebrities or the media in general. 
 
*big bucks = muito dinheiro 
*to figure out = descobrir 

(www.hartfordinformer.com, 29/8/2009 – with adaptations) 
 

QUESTÃO 21 
De acordo com o texto, a relação dos norte-americanos com as celebridades é 
A) de fanatismo. 
B) igual à ocorrida com as pessoas de outros países. 
C) pautada pelo distanciamento entre ídolos e fãs. 
D) conturbada. 
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QUESTÃO 22 
O 2º parágrafo desse texto traz a seguinte informação sobre a interferência positiva das celebridades na vida 
das pessoas: 
A) O fato de elas usarem todo o seu dinheiro para tornar melhor a vida das populações carentes do planeta. 
B) O fato de elas poderem contribuir com causas sociais de grande impacto no mundo. 
C) O fato de elas alimentarem o sonho de que as pessoas serão felizes com a fama. 
D) O fato de elas se preocuparem com o meio ambiente e tentarem mudar o comportamento das pessoas em 

relação a ele.  
QUESTÃO 23 
A respeito da influência das celebridades sobre o público norte-americano, pode-se afirmar, de acordo com 
o texto: 
A) Para conseguir lidar de forma saudável com o impacto causado pelas celebridades, é preciso que o 

público saiba discernir entre o que é informação sensacionalista e o que é real. 
B) Para não deixar que a vida das celebridades interfira em sua vida, é preciso que o público evite certas 

redes de televisão. 
C) Para não se tornar escravo da mídia em geral, é necessário que o público escolha programas que não 

apresentem notícias sobre celebridades. 
D) Para não ser influenciado negativamente pelas celebridades, o público deve aprender a lidar com o 

mundo dos famosos e não deixar isso interferir em sua vida. 
QUESTÃO 24 
Nos Estados Unidos, conforme veiculado no texto, um dos requisitos para ser uma celebridade é: 
A) ser de família real. 
B) ter beleza.  
C) ter inteligência admirável. 
D) ser obstinado. 
QUESTÃO 25 
Das informações abaixo apresentadas que se referem à soma em dinheiro e sua relação com as celebridades, 
a única CORRETA é: 
A) O público norte-americano não faz idéia dos milhões de dólares que injeta na indústria cinematográfica 

e quanto isso interfere na economia do país. 
B) George Clooney é o único artista de cinema a fazer parte da lista das celebridades mais bem pagas em 

Hollywood. 
C) Alguns atores ganham por um filme a quantia em dinheiro que, às vezes, a maioria das pessoas levaria 

uma vida inteira para conseguir. 
D) O dinheiro que se recebe, por exemplo, por um pôster autografado de Lindsey Lohan ou uma meia de 

Usher é todo doado para instituições de caridade.  
QUESTÃO 26 
Em se tratando da atitude dos norte-americanos no que se refere às celebridades, pode-se afirmar, segundo o 
texto, que 
A) a afetividade entre os membros de uma família acaba sendo prejudicada pela mídia que invade o dia-a-

dia dos lares, fazendo com que as pessoas se isolem completamente umas das outras. 
B) as pessoas idolatram os artistas porque gostariam de possuir o poder e o status que eles adquiriram por 

meio da mídia. 
C) as pessoas em geral acabam ajudando instituições de caridade para se sentirem próximas dos ídolos que 

praticam a filantropia. 
D) os norte-americanos sabem muito mais sobre a vida das celebridades do que sobre a de sua família e dos 

amigos íntimos. 
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QUESTÃO 27 
Considerando o que é veiculado em todo o texto, a qualificação que se dá à sociedade norte-americana por 
meio da palavra “crazy” (linha 1), quando o assunto é celebridade, aponta para algo que o autor sugere ser 
A) fora do normal. 
B) involuntário. 
C) ofensivo. 
D) fruto da imaginação. 
QUESTÃO 28 
“No matter what I say about the negative influence of celebrities, they do donate millions of dollars to 
charities.” (linhas 16-17) 
No período acima, fica notória a seguinte mensagem: 
A) No mundo das celebridades, importa mais o que se doa em caridade do que a interferência negativa que 

essas celebridades possam provocar de um modo geral. 
B) Se as celebridades têm dinheiro, tanto elas quanto a sociedade são a favor de que dêem a esse dinheiro o 

fim que julgarem conveniente, de forma lícita ou não. 
C) As celebridades se sentem no direito de transgredir as regras da sociedade pelo simples fato de terem 

dinheiro para comprar tudo. 
D) Uma celebridade precisa ter, além de muito dinheiro, maturidade para não se importar com o que dizem 

de negativo a seu respeito. 
QUESTÃO 29 
Dos pares de palavras retiradas do texto, para os quais se deve observar o sentido que expressam no 
contexto, assinale aquele em que o sentido das palavras à esquerda NÃO se assemelha ao da direita. 
A) Giving money (linhas 7-8)    donate millions (linha 16). 
B) A lifetime (linha 25)    a year (linhas 25-26). 
C) Rich (linha 20)    wealthy (linha 22). 
D) Donate (linha 10)    helping (linha 14). 
QUESTÃO 30 
“Helping with amazing causes like these make celebrities look like they are using their millions of dollars to 
help the world.” (linhas 14-15) 
A que se refere they, em destaque no período acima? 
A) Amazing causes. 
B) The world. 
C) Celebrities. 
D) Millions of dollars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processo Seletivo – Unimontes  14

PROVA DE FÍSICA 
Questões numeradas de 31 a 45 

 
QUESTÃO 31  
O gráfico abaixo representa a velocidade escalar em função do tempo para uma partícula que se move ao 
longo de uma reta, saindo da origem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O gráfico que representa CORRETAMENTE a aceleração em função do tempo, para esse movimento, é 
 
 
A)                                                                                         C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
B)                                                                                         D) 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 32 
Um objeto de massa m está inicialmente em repouso sobre uma superfície sem atrito. Ao atuar nele uma 
força de módulo F1, constante, durante um intervalo de tempo ∆t, adquire uma velocidade de módulo V. Em 
seguida, uma força de módulo F2 = 2F1 coloca novamente o objeto em movimento, a partir do repouso. O 
intervalo de tempo necessário para que o objeto, sujeito à força de módulo F2, adquira uma velocidade de 
mesmo módulo é igual a 
 
A) ∆t/2. 
B) ∆t/4. 
C) 2 ∆t. 
D) 4 ∆t. 
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QUESTÃO 33 
Numa superfície sem atrito, a bolinha 1, de massa m, executa movimento circular uniforme, descrevendo 
um ângulo de π/2 radianos a cada intervalo de tempo ∆t. Ela está presa ao ponto P, centro da trajetória, por 
um fio de comprimento L (veja a figura). Num determinado instante, o fio rompe-se e a bolinha 1 segue, em 
linha reta, até atingir a bolinha 2, de mesma massa, que estava em repouso. Imediatamente após a colisão, é 
CORRETO afirmar que 
 
 
 
 
 

A) as duas bolinhas se movem, em linha reta, com velocidades de mesmo módulo,  
t

LV
∆

=
4
π . 

B) a bolinha 2 se move, em linha reta, com velocidade de módulo 
t

LV
∆

=
2
π  , e a bolinha 1   fica parada. 

C) as duas bolinhas se movem, em linha reta, com velocidades de mesmo módulo, 
t

LV
∆

=
2
π . 

D) a bolinha 2 se move, em linha reta, com velocidade de módulo 
t

LV
∆

=
4
π  , e a bolinha 1 fica parada. 

 

QUESTÃO 34   
Um  bloco  de  madeira flutua com 60% do  volume  imerso  em  água,  cuja densidade é 1,0 g/cm3. O 
mesmo bloco, quando imerso em óleo de densidade 0,8 g/cm3, flutua com uma fração f do seu volume 
imersa no líquido. O valor de f é 
 

A) 2/3. 
B) 3/4. 
C) 1/4. 
D) 1/3. 
 
 
QUESTÃO 35   
Na superfície de um lago gelado, considerada plana e perfeitamente lisa, sendo desprezíveis as forças de 
atrito sobre os corpos que se movem sobre ela, uma mulher de 50kg empurra um homem de 100kg. Se o 
homem adquire velocidade de módulo 0,25m/s, pode-se afirmar CORRETAMENTE que a mulher 
 

A) se moverá em sentido oposto, com velocidade de módulo 0,50m/s. 
B) ficará parada. 
C) se moverá em sentido oposto, com velocidade de mesmo módulo que a do homem. 
D) se moverá em sentido oposto, com velocidade de módulo 2m/s.  
 

QUESTÃO 36    
Uma amostra de um gás perfeito passa do estado A para o estado B, sob pressão constante de 80 N/m2, 
absorvendo 2 × 103 Joules de calor. O volume V e a temperatura T dessa amostra estão representados no 
gráfico. Calcule o aumento da energia interna, durante a transformação. 
 
A) 200 J. 
B) 500 J. 
C) 300 J. 
D) 400 J. 
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QUESTÃO 37 
Uma máquina térmica ideal, operando sob o ciclo de Carnot, converte uma quantidade de energia igual a 
800 J em trabalho útil, por ciclo. A máquina trabalha com fontes térmicas a 400 K e 500 K, denominadas 
fonte fria e fonte quente, respectivamente. Determine a quantidade de calor rejeitado à fonte fria. 
A) 4000 J. 
B) 1600 J. 
C) 800 J. 
D) 3200 J. 
 
QUESTÃO 38  
Um mergulhador, submerso em um lago, vê o Sol fazendo um ângulo de elevação aparente θ = 45º, com a 
superfície do lago. Seja α o ângulo de elevação real que o Sol faz com o horizonte, na situação descrita. O 
valor de [sen(α)] 2 é, aproximadamente, 
 
A) 0,389. 
B) 0,554. 
C) 0,412. 
D) 0,108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 39 
Calcule o potencial elétrico no ponto P. O raio do círculo é  r = 0,5 m, e o valor das cargas 
Q1=  Q2 =  Q3 = 1µC, Q4 = −2µC. 
 
A) 36 × 103 N/C. 
B) 18 × 103 N/C. 
C) 54 × 103 N/C. 
D) 9 × 103 N/C. 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K = 9 × 109 N.m2/C2 

Q3 

Q1 

Q4 Q2 
P 

Dados: 
Índice de refração do ar = 1,00 
Índice de refração da água = 1,33
sen(45º) ≈ 0,710 
sen(90º−x) = cos(x) 

Mergulhador 

α 

θ normal 
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QUESTÃO 40  
Determine o valor de r no circuito abaixo, de forma que a corrente máxima seja IM = 2 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 10/3 Ω. 
B) 4 Ω. 
C) 20/3 Ω. 
D) 5 Ω. 
 
QUESTÃO 41 
O efeito joule consiste na dissipação de energia elétrica sob a forma de energia térmica em um condutor de 
resistência R, no qual se estabelece uma corrente elétrica I, sob uma diferença de potencial V. A energia E 
dissipada em um aquecedor elétrico, nas condições descritas acima, em um intervalo de tempo t, é dada 
CORRETAMENTE por  
A) .IVtE =  
B) .IRtE =  
C) .tRVE =  
D) .RVtE =  
 
QUESTÃO 42 
A rigidez dielétrica de um meio é o campo elétrico acima do qual o meio se torna condutor. Para o ar seco, o 
valor da rigidez dielétrica é da ordem de 106 V/m. Numa tempestade, a umidade do ar é bastante alta, 
modificando a rigidez dielétrica do ar. Vamos considerar que seu valor seja reduzido à metade, chegando a 
5 × 105 V/m. Durante a tempestade, um relâmpago típico libera uma enorme quantidade de energia potencial 
elétrica. As cargas fluem de uma nuvem até o solo, numa taxa da ordem de 105 Coulombs por segundo. A 
energia potencial elétrica por Coulomb, liberada nesse processo, ou seja, a diferença de potencial elétrico 
entre a nuvem e o solo pode superar 108 V. Nesse caso, considerando o valor de 5 × 105 V/m para a rigidez 
dielétrica do ar úmido e de 2,5 × 108 V para a d.d.p. entre o solo e a nuvem, estima-se que a altura da 
nuvem, em relação ao solo, é 
 

A) 500 m. 
B) 1000 m. 
C) 1400 m. 
D) 1700 m. 
 
QUESTÃO 43  
Uma partícula de carga Q = 2 × 10−18C e massa m = 4 × 10−26 kg penetra ortogonalmente numa região de 
um campo magnético uniforme de intensidade B = 10−3 T, com velocidade v = 10 5 m/s. O raio da órbita 
descrita pela partícula é 
 

A) 1 m. 
B) 2 m. 
C) 3 m. 
D) 4 m. 
 
 
 

Dados: 
R = 20 Ω
r' =5 Ω 

r'

MI→

ε =20 V 
r 

R 
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QUESTÃO 44  
O fluxo magnético  através de uma bobina varia com o tempo, de acordo com o gráfico mostrado abaixo. 
Sabe-se que a bobina constitui um circuito fechado, cuja resistência é igual a 10 Ω. Determine o valor da 
corrente elétrica no intervalo entre t = 0,3 s e t = 0,4 s. 
 
 
A) 4 A. 
B) 2 A 
C) 3 A 
D) 1 A. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 45  
Desenvolvida no ano de 1900 por Max Planck (1858–1947), a idéia de quantização da energia considera que 
a energia de uma onda eletromagnética está contida em partículas chamadas fótons. A energia E de cada 
fóton é proporcional à freqüência da onda eletromagnética. Num experimento, dois feixes de raios X, 1 e 2, 
incidem sobre uma placa de chumbo e são totalmente absorvidos por ela. O comprimento de onda do feixe 2 
é três vezes maior que o comprimento de onda do feixe 1. Ao serem absorvidos, um fóton do feixe 1 
transfere uma energia E1, e um fóton do feixe 2, uma energia E2. Considerando as informações dadas sobre 
a energia de um fóton e a relação entre freqüência e comprimento de onda, é CORRETO afirmar que 
 
A) 12 EE = . 
B) 312 EE = . 
C) 12 3EE = . 
D) 12 9 EE = . 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 46 a 60 

 
QUESTÃO 46  
Uma mercadoria, que custa R$50,00 à vista, é adquirida a prazo, com uma entrada de R$30,00 mais uma 
parcela de R$25,00 com 30 dias de prazo. A taxa de juros mensal, cobrada nessa operação, é de 
A) 20%. 
B) 15%. 
C) 25%. 
D) 10%. 
 
QUESTÃO 47 
Se um número de dois dígitos é 9 vezes a soma de seus dígitos, então o número formado pela troca dos 
dígitos é a soma dos dígitos multiplicada por 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 1. 
 
 
 
 

φ[Wb]
     4 
 
 
 
 
       

0          0,2          0,3             0,4        t  (s) 
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QUESTÃO 48 
Um estudante dispôs, em linhas, 351 discos, como mostra o desenho abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
Quantas linhas foram construídas pelo estudante? 
A) 27. 
B) 12. 
C) 26. 
D) 13. 
 
QUESTÃO 49  

O gráfico da função IRf →]5,2[: , definida por 
1
1)(

2

−
−=

x
xxf , é representado por 

A) uma semi-reta. 
B) uma parábola. 
C) um ramo de parábola. 
D) um segmento de reta. 
 
 
 
QUESTÃO 50 

O domínio da função real, definida por 3
3

4
1
x

x
−
− , é 

A) IR . 
B) }1ou  4|{ ≠≠∈ xxIRx . 
C) } 4|{ ≠∈ xIRx . 
D) }1ou  4|{ ><∈ xxIRx . 
 
QUESTÃO 51 

Se 13)( += xxf  para todo IRx ∈ , então o número 







+
+×

)2003()2005(
)2004()2006(2008

ff
ff  é um número de 4 

algarismos. A soma dos algarismos desse número é 
A) 12. 
B) 10. 
C) 8. 
D) 13. 
 
QUESTÃO 52 
Na figura abaixo, temos BNAN ≡ , BMCM ≡ , APCP ≡ , 72 −= yAC  e 13 += xBC . As medidas de x e 
y são, respectivamente, 
A) 6 e 9,5. 
B) 8 e 12,5. 
C) 6 e 8,5. 
D) 8 e 11,5. 
 
 

.....................................

A B N 

C 

P 
M 

x y 
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QUESTÃO 53 
Na figura abaixo, MNPQ é um quadrado, e NPR é um triângulo eqüilátero. O ângulo α mede 
A) 30°. 
B) 15°. 
C) 75°. 
D) 25°. 
 
 
 
 
QUESTÃO 54 

O esboço do gráfico da função ,
2

cospor  dada , : 





 +=→ πxy IRIRf  é 

 

A) 

x

y

 
 

B) 

x

y

 
 

C) 

y

x

 
 
 

D) 

y

x
 

 
 
QUESTÃO 55 
As afirmações abaixo são verdadeiras, EXCETO 
A) Existe um triedro com as faces medindo 70°, 90° e 150°. 
B) Se, num triedro, duas faces medem 150° e 120°, então a terceira face é obrigatoriamente a menor. 
C) Existe um triedro cujas faces medem 40°, 90° e 50°. 
D) Num triedro trirretângulo, cada aresta é perpendicular ao plano da face oposta. 
 

QUESTÃO 56 
A área total de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões formam uma progressão aritmética de 
razão 2, é 40m2. O volume desse paralelepípedo é 
A) 28 . 
B) 22 . 
C) 212 . 
D) 26 . 

α Q

P N

M
R

-π 0 π 2π 

2
π−

2
π

2
3π0 

π− 0 π π3

2
π− 0 

2
π

2
3π
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QUESTÃO 57 
Uma indústria química produz três tipos diferentes de produtos: A, B e C. Cada um deles é processado em 
duas máquinas, X e Y. Nesse processo, cada uma das máquinas é utilizada durante os seguintes períodos de 
tempo: 
1 – Uma tonelada de A requer 2 horas da máquina X e 2 horas da máquina Y. 
2 – Uma tonelada de B requer 3 horas da máquina X e 2 horas da máquina Y. 
3 – Uma tonelada de C requer 4 horas da máquina X e 3 horas da máquina Y. 
 
A máquina X está disponível 80 horas por semana, enquanto a máquina Y está disponível 60 horas por 
semana. Como a administração da indústria não quer manter as dispendiosas máquinas X e Y paradas, é 
preciso determinar quantas toneladas de cada produto devem ser manufaturadas, para que as máquinas 
sejam utilizadas de maneira ótima. Supõe-se que a indústria seja capaz de vender tanto quanto produza. 
Denominando-se a, b e c o número de toneladas de A, B e C a serem produzidas, respectivamente, podemos 
afirmar que 
A) o problema admite solução única, com 7=a , 14=b  e .6=c  
B) o problema admite infinitas soluções, com a, b e c reais quaisquer. 
C) o problema não admite solução. 
D) o problema admite infinitas soluções, com 200 ≤≤ c . 
 

QUESTÃO 58 
Uma professora, ao colocar 5 alunos  em uma fila, sendo 4 meninos e 1 menina, nunca coloca um dos 
meninos na frente da colega. Sendo assim, de quantas maneiras diferentes esses alunos podem ser colocados 
em fila por essa professora? 
A) 120. 
B) 30. 
C) 60. 
D) 90. 
 
QUESTÃO 59 
Uma caixa contém 12 bolas de vôlei, estando 3 delas furadas. Se retirarmos duas bolas ao acaso, sem 
reposição, qual a probabilidade de que ambas sejam furadas? 

A) 
24
1 . 

B) 
22
1 . 

C) 
4
1 . 

D) 
3
1 . 

 
QUESTÃO 60 
Os pontos M (4, – 3) e N (1, – 1) são extremos de um dos diâmetros de uma circunferência. A equação geral 
dessa circunferência é 

A) 0
4

114522 =−+−+ yxyx . 

B) 074522 =+−−+ yxyx . 

C) 074522 =++++ yxyx . 

D) 074522 =++−+ yxyx . 
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PRODUÇÃO DE TEXTO  
 

INSTRUÇÃO: Releia, abaixo, o último parágrafo do texto “César, Diego e nós”. O tema da redação que se 
vai propor estará ligado à idéia central desse parágrafo. 

 
“Restaria se perguntar por que um campeão pode falhar. Pois bem, até os campeões precisam 

daquela coisa que faz com que, um dia, milagrosamente, a disposição, o humor, a temperatura, o brilho do 
sol ou o barulho da chuva conspirem para que tudo dê certo. Ou seja, precisam de sorte. Boa sorte a Diego 
nos próximos Jogos Olímpicos.” 

 
Escreva um texto dissertativo de 20 linhas, no qual responderá à pergunta: na sua opinião, o sucesso 
depende da sorte? Exponha seu ponto de vista a respeito, adotando uma argumentação coerente com suas 
idéias e atentando-se para a coesão textual, para a adequação e riqueza vocabulares e para a correção 
lingüística.  

 
NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO. 

 
 

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA REDAÇÃO 
 

 
RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


