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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 quatro (04) alternativas (A - B - C - D). Apenas uma (01) 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: Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 12. 
 

Pérolas, porcos e patetas 
Bia Abramo 

 
 

“Graças a Deus, nunca fui de ler livro.” A frase, definitiva, é de uma das ilustres celebridades criadas 
no laboratório do "BBB", um tal de Fernando. 

É má política ficar indignado com aquilo que já sabemos não ser digno de atenção, mas, ainda assim, 
por vezes a estupidez dá tais sustos na gente que é difícil ficar impassível. 

Neste caso, o mais intrigante não é, evidentemente, o fato de o moço não ser de “ler livros”. A 
cultura escrita não goza lá de muito prestígio entre nós, brasileiros, falando de maneira bem genérica. Se 
consideramos o microcosmo do “BBB” — gente jovem, considerada bonita, com pendores exibicionistas, 
ambição de se tornar celebridade e propensa a ganhar dinheiro fácil —, o índice deve tender a quase zero. 

O mais revelador é o alívio com que ele se expressa, como a dizer: “Graças a Deus não fui 
amaldiçoado com essa estranhíssima vontade, esse gosto bizarro, esse defeito de caráter”. Qual é, 
exatamente, a ameaça que se pensa haver nos livros, ficamos sem saber, mas o temor de pertencer ao 
esquisito grupo daqueles que “são de ler livro” fala por si só. 

Por outro lado, é nesses momentos de espontaneidade real que o “BBB” tem algum interesse. 
Embora aqueles que chegaram ao programa não sejam, a rigor, representativos de nada, nessas brechas 
escapa o que vai na cabeça dessas moças e rapazes, de certa forma parecidos com os que estão do lado de 
fora. O desprestígio do conhecimento letrado é marca funda da sociedade brasileira — e, quando é 
formulado com tanta veemência e clareza, é preciso prestar atenção. 

Enquanto isso, na universidade de Aguinaldo Silva, o pau come. Na novela “Duas Caras”, a 
instituição de ensino é palco de uma luta renhida entre aqueles que “querem estudar” — para vencer na 
vida, não mais do que isso; estudar aqui tem um valor de troca muito claro — e o bando de baderneiros e 
oportunistas, identificados como “de esquerda”, que querem tumultuar o projeto “eficiente” do reitor, um 
ex-militante convertido ao ensino privado. 

Todos estudam lá — as mulatas sestrosas da favela, as patricinhas do condomínio, a mulher adulta 
que volta à sala de aula. Só não se sabe, ao certo, o que se estuda — embora haja gente empunhando livros e 
cadernos, não há uma indicação sequer (nem nos diálogos, nem nas trajetórias dos personagens) de que, em 
uma universidade, ao contrário dos shoppings do ensino, deva se produzir conhecimento e que o 
conhecimento de verdade é transformador. Justamente o que deve temer o “brother” Fernando. 

Folha de São Paulo, 3/2/2008 
 
QUESTÃO 01 
A imagem de si que a autora deixa revelar nesse texto é de, EXCETO 
A) áspera. 
B) sarcástica. 
C) emotiva.  
D) moderada.  
 

QUESTÃO 02 
Quando a autora diz, na linha 1, que a frase dita pelo participante do programa é definitiva, nesse contexto, 
significa que ela 
A) não comporta ambigüidade, possibilidade de interpretações equivocadas nem de negação do conteúdo 

do que diz. 
B) possui uma possibilidade de ser interpretada figurativamente por seu conteúdo metafórico. 
C) foi dita num momento e num veículo de comunicação inadequados para esse tipo de declaração. 
D) é uma frase que fez parte de cenas e falas programadas antecipadamente pelo personagem do programa 

de televisão citado. 
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QUESTÃO 03 
Em relação à frase (linha 1) e ao que a autora pôde detectar dela, é INCORRETO afirmar: 
A) A informação constatativa presente na frase não é o que a deixa mais indignada. 
B) O que faz a autora dizer que o intrigante é o alívio presente na fala do seu autor pode ser percebido pela 

modulação conferida pelo uso dos termos “graças a Deus” e “nunca”. 
C) Preocupa-a o fato de haver nela sinais de uma degenerescência cultural que necessita ser avaliada, 

refletida. 
D) A estupidez do seu conteúdo torna-a de difícil avaliação por parte de profissionais que desejem tentar 

descobrir, através dela, falhas no processo educativo dos brasileiros em geral. 
QUESTÃO 04 
No último período do quinto parágrafo do texto (linhas 16-17), a autora  
A) ironiza. 
B) desdenha. 
C) falseia. 
D) alerta. 
 

QUESTÃO 05 
Em relação à encenação da universidade no programa de que fala a autora, ela destaca seu aspecto 
A) de engajamento social. 
B) exibicionista. 
C) caricatural. 
D) desprezível. 
 

QUESTÃO 06 
O título desse texto estabelece um diálogo com um texto bíblico que diz “Não lanceis vossas pérolas aos 
porcos”. Ambos utilizam-se, pois, da metáfora das pérolas e dos porcos. 
No texto jornalístico, podemos relacionar pérolas e porcos, respectivamente, 
A) ao conhecimento e à ignorância. 
B) às celebridades e aos homens comuns. 
C) à dignidade e à indignidade. 
D) à honestidade e ao oportunismo. 
 

QUESTÃO 07 
As aspas nesse texto NÃO se prestam a 
A) produzir efeito de sentido irônico. 
B) assinalar gírias, fazendo-lhes restrições. 
C) reproduzir citação, em discurso direto. 
D) indicar títulos e destacar expressões. 
 
INSTRUÇÃO: As questões 08 e 09 referem-se à seguinte passagem do texto: 
 

 

“. . . por vezes a estupidez dá tais sustos na gente que é difícil ficar impassível.” (linha 4) 
  

 
QUESTÃO 08 
Dos sinônimos abaixo apresentados para o adjetivo impassível, o que mais se aproxima do seu sentido, no 
texto, é 
A) sereno. 
B) frio. 
C) indiferente. 
D) insensível. 
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QUESTÃO 09 
Sobre o elemento de coesão que, no trecho destacado, é CORRETO afirmar: 
A) Trata-se de um pronome relativo que substitui, no caso, o antecedente “gente”, restringindo o sentido 

dessa palavra. 
B) Trata-se de uma conjunção coordenativa explicativa e introduz uma justificativa para o que se disse na 

oração anterior. 
C) Trata-se do segundo termo de uma expressão, a qual tem por finalidade dar realce à informação que a 

mesma introduz. 
D) Trata-se de uma conjunção e estabelece aqui uma relação de causa/conseqüência entre as orações que 

ela liga.  
 
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 10, releia a seguinte estrutura sintática, atentando-se para o uso da 

preposição com antes do pronome relativo que. 
 
“O mais revelador é o alívio com que ele se expressa . . .” (linha 9) 
 

 
 

QUESTÃO 10 
No trecho sublinhado acima, ao se substituir o verbo “expressar-se” pelos abaixo apresentados, qual das 
construções exigiria a mesma preposição antes de “que”? 
A) “. . . que ele confessa isso. . .” 
B) “. . . que ele demonstra. . .” 
C) “. . . que ele deixa transparecer. . .” 
D) “. . . que ele manifesta. . .” 
 

QUESTÃO 11 
Com base no que se sabe a respeito de Variação Lingüística, de Níveis de Fala e Norma Culta, é 
CORRETO afirmar a respeito da gíria “o pau come”, usada nesse texto: 
A) É totalmente inadequada, pois o restante do texto, como é de se esperar num texto jornalístico, 

apresenta-se num estilo inteiramente formal. 
B) Trata-se de uma cochilo (=distração) do autor, que deixou passar uma expressão não recomendável na 

situação em que ela aparece, ou seja, num jornal marcado pelo apuro da linguagem. 
C) Embora aparentemente destoante e imprópria para um texto jornalístico, reflete o tom de deboche com 

que a autora trata a questão focalizada no fragmento em que se encontra. 
D) Nesse tipo de texto, é comum os autores fazerem uso de uma linguagem informal, e até certo ponto 

desleixada, para adequá-lo ao perfil do leitor a quem o mesmo se destina. 
 

QUESTÃO 12 
Em estranhíssima, o adjetivo “estranh(o)” foi acrescido do sufixo –íssimo(a) para exprimir o grau 
superlativo absoluto sintético. 
Qual dos adjetivos abaixo, em sua forma não coloquial, exprime esse grau com outro sufixo? 
A) Negro. 
B) Amigo. 
C) Lindo. 
D) Frio. 
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QUESTÃO 13 
Leia o poema abaixo. 
 

Geometria 
 

Para calcular 
o valor de A 
basta saber que duas linhas paralelas 
só se encontram no 
infinito 
               − instante de gozo. 
 

Para calcular 
O valor de B 
basta saber que 
as forças de ação e reação 
têm módulos iguais e são 
diretamente opostas   
                  − seios contra corpo. 
 

Para calcular 
o valor de C 
basta concluir a  
lei da inércia 
(mera hipótese) 
com que a concha 
                      abriga o movimento. 
(ARAÚJO, 2004. p. 124) 

 

Com base na leitura e interpretação do poema “Geometria”, da obra Decurso de Prazo, de Laís Corrêa de 
Araújo, marque a alternativa INCORRETA. 
A) O poema recria, a partir dos conceitos da Matemática e da Física, o instante em que dois corpos se 

encontram eroticamente. 
B) A musicalidade do poema é marcada pelo uso da repetição de versos e de figuras de efeito sonoro. 
C) A segunda estrofe do poema recria o movimento dos dois corpos a partir das rimas internas e externas. 
D) A poeta explicita que, através das leis da física e da matemática, é possível captar o instante da criação       

poética. 
 

QUESTÃO 14  
Todas as alternativas abaixo sobre a obra Maíra, de Darcy Ribeiro, estão corretas, EXCETO 
A) O índio Isaías passa por um processo civilizatório em Roma e, em seu relato, revela um conflito de 

identidade, principalmente quando afirma que a sua aldeia não é uma nação. 
B) A morte do tuxaua Anacã é um acontecimento importante na tribo, pois traz para o espaço da narrativa 

uma série de rituais e hábitos indígenas que não podiam ser esquecidos pelos mairuns. 
C) A personagem Alma, formada em Psicologia, é uma civilizada em crise, que deseja salvar os índios; no 

entanto, ao misturar-se com eles, cai na barbárie. 
D) A narrativa do romance é construída através de uma voz autoral que centraliza todo o seu discurso em 

relatos e depoimentos dos indígenas recriados em forma de discurso literário. 
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QUESTÃO 15 
Leia o poema abaixo. 
 

Pós-modinha 
 
Todo poeta vai pro céu 
é lei do Senhor 
senão seria só o ssssssssss 
da s harpa s do s anjo s 
 
Todo poeta vai pro céu 
botar a boca no trombone 
ouvir estrelas & estrelar 
as claras das nuvens 
 
Todo poeta vai pro céu 
por vocação de abelha 
pica e tem pique 
de vez em quando faz mel 
 
Todo poeta vai pro céu 
Lava a alma dos pecados 
do mundo e diz contrito 
NON SUM DIGNUS  
                                        & é. 
(ARAÚJO, 2004. p. 172) 

 

Sobre o poema “Pós-modinha”, retirado da obra Pé de Página, de Laís Corrêa de Araújo, todas as 
alternativas estão corretas, EXCETO 
A) Segundo a escritora, todo poeta vai para o céu porque os poemas são semelhantes à música tocada pelos 

anjos. 
B) O poema explora o ludismo, brincando com os sons das palavras e, paralelamente, deixa entrever notas 

de ironia e bom humor em seus versos. 
C) Para o eu lírico, a palavra poética é corajosa, mordaz e ferina, contrariando a idéia comum de que todo 

poeta é alienado da realidade. 
D) A forma simples e popular dos versos, aliada a um vocabulário quase pueril, deixa entrever, em tom 

brincalhão, uma percepção crítica da palavra poética. 
 

QUESTÃO 16 
 As obras Maíra, de Darcy Ribeiro, e Nove noites, de Bernardo Carvalho, apresentam aspectos semelhantes 
em sua tessitura narrativa. Assinale a alternativa que está INCORRETA. 
A) As narrativas são construídas a partir de uma perspectiva distanciada, pois os autores Darcy Ribeiro e 

Bernardo Carvalho constroem os seus narradores em terceira pessoa. 
B) As duas narrativas apresentam um capítulo em que ocorre um diálogo explícito com uma obra do poeta 

Carlos Drummond de Andrade. 
C) As narrativas apresentam um tecido intertextual que se constitui a partir de outros tipos de textos, entre 

eles, cartas, relatos de personagens, fotos, depoimentos e reflexões interiores. 
D) A multiplicidade de ponto de vista configura-se, principalmente, quando os textos apresentam pessoas 

que relatam a sua história de vida e de outros personagens, depoimentos sobre outros, confissões e 
reflexões de personagens e de narradores. 
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QUESTÃO 17 
Leia o fragmento de texto abaixo. 
 

O Xingu, em todo caso, ficou guardado na minha memória como a imagem do inferno. Não entendia o que 
dera na cabeça dos índios para se instalarem lá, o que me parecia de uma burrice incrível, se não um 
masoquismo e mesmo uma espécie de suicídio. Não pensei mais no assunto até o antropólogo que por fim 
me levou aos Krahô, em agosto de 2001, me esclarecer: “Veja o Xingu. Por que os índios estão lá? Porque 
foram sendo empurrados, encurralados, foram fugindo até se estabelecerem no lugar mais inóspito e 
inacessível, o mais terrível para a sua sobrevivência, e ao mesmo tempo a sua única e última condição. O 
Xingu foi o que lhes restou”. (CARVALHO, 2006. p. 64-65) 

 

A partir da leitura interpretativa do fragmento de texto retirado da obra Nove noites, de Bernardo Carvalho, 
marque a alternativa que está INCORRETA. 
A) No momento da escrita, o narrador recria as suas experiências vividas no Xingu com o pai, durante a 

infância. 
B) O narrador se porta como um jornalista investigador que procura não se envolver com o objeto de relato, 

descrevendo os índios Krahô com  frieza e ironia. 
C) O narrador denuncia o processo de destruição das florestas tropicais e a posse das terras dos indígenas 

pelos colonizadores e exploradores. 
D) O narrador questiona, avalia e analisa o objeto que descreve, apresentando uma opinião crítica sobre a 

condição dos indígenas no Xingu. 
 

QUESTÃO 18 
Leia com atenção o fragmento da obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego: 
 

“Depois Sinhá Totonha saía para outros engenhos, e eu ficava esperando pelo dia em que ela voltasse, com 
as suas histórias sempre novas para mim. Porque ela possuía um pedaço do gênio que não envelhece.” 
(REGO, 2007. p. 83) 
 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre as relações entre o excerto e a obra. 
A) O trecho resgata simbolicamente o ato de narrar, evidenciando, no narrador, os efeitos libertadores da 

literatura. 
B) Segundo as confissões do narrador, as histórias da velha Totonha eram o único alento do menino órfão 

em meio à solidão e à rudeza da vida do engenho. 
C) Ao se referir ao “gênio que não envelhece”, o narrador deixa transparecer sensibilidade poética, aflorada 

em meio ao mundo de descobertas em que vivia. 
D) O trecho evidencia a densidade íntima da narração, que se configura como uma articulação bem 

elaborada do mundo interior com o mundo factual. 
 

QUESTÃO 19 
Segundo a crítica especializada, em Sagarana, Rosa atinge a voz que sonhara para a sua literatura, 
mesclando o regional e o universal com espécies de fábulas críticas. O conto “A hora e vez de Augusto 
Matraga” é considerado um dos mais bem elaborados na obra. A respeito desse conto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

A) O espaço em que ocorre a história de Matraga pode ser delimitado: tudo se passa na região do norte de 
Minas Gerais. 

B) No início do conto, Matraga aparece ao leitor como homem justo, alçado depois ao mundo da vingança 
por ter uma dívida de honra a ajustar com seu oponente. 

C) A linguagem do texto apresenta marcas de oralidade, trechos de cantigas populares e recortes de ditos 
proverbiais. 

D) A estória de Matraga reproduz a lógica da natureza, na qual o mais forte sobrevive, enquanto o mais 
fraco é abandonado à própria sina. 
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QUESTÃO 20 
“Duelo” e “A hora e vez de Augusto Matraga” são estórias que exploram a lei do sertão, ladeadas por uma 
lógica trágica e arrematadas por uma fatalidade sem reparos. Assinale a alternativa que apresenta 
característica INCORRETA sobre os contos. 
A) O drama humano, delimitado pelas leis específicas do sertão, é explorado nas duas estórias, em meio a 

uma obsessão pessoal que domina os personagens. 
B) Augusto Matraga aparece, no início do conto, como homem desregrado, enquanto Turíbio Todo é tido 

pelo narrador como homem que “tinha razão”. 
C) A voz narrativa, em primeira pessoa nas duas estórias, embaralha propositalmente os conceitos de 

realidade e ficção, forçando-nos a desconfiar dos fatos relatados. 
D) As epígrafes, recortes de cantigas populares, utilizadas nos dois contos, relacionam-se esteticamente aos 

temas presentes nas duas estórias. 
 

PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 
Questões numeradas de 21 a 30 

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

necessário. 
 
Francia suspende la misión para asistir a Betancourt tras el veto de las FARC 
 
 La misión humanitaria enviada por Francia, España y Suiza para dar asistencia médica a Ingrid 
Betancourt y otros rehenes de las FARC  debilitados abandonará Colombia “próximamente”, tras el  
rechazo de la misión por la guerrilla, según ha anunciado el Ministerio Francés de Exteriores en un 
comunicado, en el que también ha confirmado que su titular, Bernard Kouchner, viajará próximamente a la 
región para seguir con las negociaciones para asistir a los rehenes. 
 El mantenimiento de la misión en Colombia, a donde llegó el jueves pasado con un avión 
medicalizado, “ya no se justifica por el momento. Debería abandonar Colombia próximamente”, explica la 
nota. Aún así la nota asegura que “la determinación de los tres países facilitadores sigue intacta”. Seguirán 
plenamente movilizados a favor de la liberación de Ingrid Betancourt y de los rehenes más debilitados y de 
una solución humanitaria. 
 El Gobierno francés ha hecho pública esta decisión horas después de que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) hubieran mostrado su rechazo a la misión humanitaria para asistir a 
Ingrid Betancourt y otros enfermos del grupo de rehenes de ese grupo rebelde porque “no es procedente”. 
En un comunicado divulgado por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), el Secretario o mando central de 
esa guerrilla advirtió de que el Gobierno francés lanzó hace siete días esa campaña sin concertarla de 
manera previa con la organización. 
 En el comunicado, fechado el 4 de abril, las FARC volvían a pedir el despeje de dos municipios para 
concretar el acuerdo de intercambio de rehenes por guerrilleros presos. “La misión médica francesa no es 
procedente y mucho menos cuando no es resultado de la concertación sino de la mala fe (del presidente de 
Colombia, Alvaro Uribe ante el Gobierno del Elíseo), y una burla desalmada a las expectativas de los 
familiares de los prisioneros”, indicó el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC. 
 En este sentido, la guerrilla asegura que no actúa “bajo chantaje” ni bajo el impulso de “campañas” 
mediáticas, e insiste en que si Uribe hubiese despejado Pradera y Florida tanto Ingrid Betancourt como los 
militares y los guerrilleros presos ya habrían recobrado su libertad, “y sería la victoria de todos”. 
 También se refieren al “artero asesinato” de su número dos Raúl Reyes, en un polémico ataque 
planificado por Uribe y ejecutado por el Ejército colombiano contra un campamento de las FARC  en 
territorio ecuatoriano mientras, aseguran, la guerrilla propiciaba “hechos palpables” en dirección al canje de 
prisioneros. 
 “Hirieron de muerte la esperanza de intercambio humanitario. Quien ordena a sus generales el 
rescate militar a sangre y fuego, no quiere el canje. Quien ofrece millones de dólares, instando a la deserción 
con prisioneros, no está por el intercambio. Eso es Uribe, el obstáculo principal  y el enemigo número uno 
del canje”, reseña el comunicado. 

                                                                                            (http://www.el pais.com/articulo, 9/4/2008) 
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QUESTÃO 21 
De acordo com o  texto, pode-se afirmar que 
A) o Secretariado e o mando central das Farc acharam irresponsável a missão francesa em solo colombiano. 
B) o Ministro de Relações Exteriores, Bernard Kouchner, logo estará na Colômbia para negociar a 

assistência aos reféns em poder das Farc. 
C) a missão enviada  à Colômbia foi cancelada pelos franceses antes da oposição das Farc. 
D) a missão médica foi encabeçada pelo governo de Uribe  com o auxílio de outros dois países. 
 

QUESTÃO 22 
Sobre o texto, NÃO se pode afirmar que 
A) as Farc disseram que a missão humanitária não negociou com a guerrilha, o que teria provocado a 

oposição desta. 
B) o objetivo da missão francesa, de acordo com uma nota divulgada, é unicamente a liberação de reféns, 

entre eles, Ingrid Betancourt. 
C) a conservação da missão médica não é procedente, mas os três países empreendedores dessa  continuam 

decididos a ajudar. 
D) a operação para assistência aos reféns se encontra em estado de alerta, apesar da oposição das Farc.  
 

QUESTÃO 23 
Sobre as Farc, é CORRETO afirmar que 
A) a missão, para o Secretário do Estado Maior Central das Farc, é uma atitude ludibriosa contra os 

familiares dos prisioneiros. 
B) a guerrilha considera a missão humanitária mera estratégia econômica do presidente colombiano Álvaro 

Uribe. 
C) se fechou, no dia 4 de abril, em um comunicado, o acordo de intercâmbio de reféns. 
D) dizem não ter sido estabelecido nenhum acordo com o governo colombiano para a efetivação da missão 

humanitária. 
 

QUESTÃO 24 
Sobre as Farc, sabe-se que, EXCETO 
A) é preciso que o governo colombiano saia de Pradera e Florida para que as Farc liberem os reféns. 
B) a expectativa em relação ao intercâmbio humanitário foi afetada negativamente. 
C) não há interesse da guerrilha em negociar a liberação de reféns. 
D) consideram chantagistas e impulsivas as campanhas da mídia. 
 

QUESTÃO 25 
Sobre os ataques do governo colombiano às Farc, pode-se afirmar, EXCETO 
A) Antes do ataque ao acampamento das Farc, essa organização mostrava-se favorável à negociação de 

prisioneiros. 
B) A guerrilha considera a premiação, em dólares, a desertores um empecilho à negociação de reféns. 
C) Durante ataque a um acampamento das Farc, houve a morte do segundo mais importante líder da 

organização rebelde. 
D) Ao atacar as Farc, o Governo pôs fim às negociações de intercâmbio de reféns sob o poder da guerrilha. 
 

QUESTÃO 26 
De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar, EXCETO 
A) Representantes franceses enviaram notas de manifestação e de desacordo contra a guerrilha. 
B) As Farc aproveitam para atacar verbalmente o atual governo do presidente Alvaro Uribe. 
C) A França ainda tem esperança na liberação de Ingrid Betancourt. 
D) De acordo com as Farc, Uribe tem prejudicado a missão humanitária. 
 

QUESTÃO 27 
“... sin concertarla de manera previa...” (linhas 15-16) 
No fragmento anterior, a palavra sublinhada refere-se a 
A) Farc. 
B) guerrilla. 
C) campaña. 
D) organización. 
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QUESTÃO 28 
“Aún así la nota asegura que...” (linha 8) 
No fragmento anterior, a expressão sublinhada indica idéia de 
A) adição. 
B) concessão. 
C) conclusão. 
D) condição. 
 

QUESTÃO 29 
Todas as alternativas apresentam relação entre a palavra à esquerda e o seu significado à direita, EXCETO 
A) jueves (linha 6) = quinta-feira. 
B) canje (linha 32) = troca. 
C) advirtió (linha 15) = chamou atenção. 
D) hechos (linha 27) = razões. 
 

QUESTÃO 30 
Todos os verbos sublinhados nas frases apresentam significado correto, EXCETO 
A) “... hubiese despejado Pradera...” (linha 23) =  condição não cumprida. 
B) “... según ha anunciado el Ministerio...” (linha 3) = idéia passada, relacionada ao presente. 
C) “Hirieron de muerte...” (linha 29) = passado acabado. 
D) “... habrían recobrado su libertad...” (linha 24) = possibilidade futura. 
 
 
 

PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
Questões numeradas de 21 a 30 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto que se segue para responder às questões de 21 a 30. 
 
Bullying 

  
What is bullying? 
Bullying is acting in ways that scare or harm another person. Kids who bully usually pick on* someone who 
is weaker or more alone, and they repeat the actions over and over.  
Bullying can take many forms, including:  

• Physical harm, such as hitting.  
• Emotional harm, such as making fun of the way a child acts, looks, or talks. Writing mean* things 

about someone in e-mails or online journals (blogs) is also bullying. 
Girls are more likely to bully in emotional ways. Boys often bully in both physical and emotional ways. For 
example: 

• A girl may form a group and exclude another girl or gossip about her.  
• A boy may shove* another boy and call him names.  

Both boys and girls take part in “cyber-bullying”. This means using high-tech devices to send hurtful 
messages or pictures or to spread rumours.   
If you think your child is being bullied – or is bullying someone else – it is important to take action to stop 
the abuse. 
Why is it important to stop bullying? 
Bullying is a serious problem for all children involved. Kids who are bullied are more likely to feel bad 
about themselves and be depressed. They may fear or lose interest in going to school. Sometimes they take 
extreme measures, such as carrying weapons or using violence to get revenge. This can lead to tragic results. 
Kids who bully others are more likely to drop out of school, have drug and alcohol problems, and break the 
law. 
What are children who bully like? 
Children who bully are often physically strong. They may bully because they like the feeling of power. They 
may be kids who do things without thinking first and may not follow rules. These boys and girls have not 
learned to think about the feelings of other people.  
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Kids who physically bully others sometimes come from homes where adults fight or hurt each other. They 
may pick on other kids because they have been bullied themselves.  
What are children who are bullied like? 
Children who are bullied are often quiet and shy. They may have few friends and find it hard to stand up for 
themselves. They may begin to think that they deserve the abuse. 
What can you do to stop bullying? 
Bullying can be stopped if people pay attention and take action. 
Bullying most often occurs in school, and it is most common in schools where students are not well 
supervised. If bullying is happening at your child’s school, talk to the principal or vice principal. Urge the 
school to adopt a no-bullying policy. All children should know that those who bully will be punished. 
Children who are bullied should be supported and protected.  
As a parent, you can help your child get involved in new hobbies or groups, such as school clubs or church 
youth groups. Being part of a group can help reduce bullying. Having friends can help a child have a better 
self-image. 
Kids can help keep other kids from being bullied. If you are a kid, don't let yourself be part of the problem. 

• Speak up when you see someone else being picked on. Walk away and tell an adult.  
• If someone sends you a mean e-mail about another person, don't forward it to others. Print it out and 

show it to an adult. 
 

(www.bchealthguide.org, 8/4/2008 – with adaptations) 
*pick on = insultam 
*mean = ofensivas 
*shove = empurrar 
 

QUESTÃO 21 
“Bullying” é, de acordo com as informações do texto, EXCETO 
A) uma forma de se defender da discriminação. 
B) uma forma de assédio moral a alguém. 
C) uma forma de intimidação contra alguém. 
D) uma forma de exercer poder perante os considerados fracos em um grupo. 
QUESTÃO 22 
Segundo o texto, são práticas comuns daquele que comete o “bullying”, EXCETO 
A) excluir alguém de um grupo. 
B) usar armas para intimidar alguém. 
C) colocar apelido em alguém. 
D) espalhar boatos sobre alguém. 
QUESTÃO 23 
É CORRETO afirmar, de acordo com o texto, que a prática do “bullying” 
A) é um ato de covardia praticado pelos adultos contra crianças. 
B) é um meio de, pura e simplesmente, ir contra as atitudes dos demais membros de um grupo. 
C) pode ferir tanto física quanto emocionalmente. 
D) produz nas crianças um senso de defesa, transformando-as em adultos corajosos. 
QUESTÃO 24 
De acordo com o texto, quem comete o ato de “bullying” tem uma tendência a, EXCETO 
A) abandonar a escola. 
B) infringir as leis. 
C) desprezar a família. 
D) fazer uso de drogas. 
QUESTÃO 25 
Segundo o texto, na tentativa de se impedir o “bullying”, deve-se 
A) evitar fazer parte de grupos de colegas. 
B) aprender a ignorar as pessoas que nos rodeiam. 
C) desenvolver um olhar clínico para nos afastarmos dos garotos brigões. 
D) contar os fatos ocorridos para um adulto. 
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QUESTÃO 26 
Tomando como base o texto, quem sofre com o “bullying” pode ter essa situação refreada com, EXCETO 
A) o apoio dos colegas mais fortes. 
B) a ajuda dos pais. 
C) a intervenção da direção da escola. 
D) uma política que coíba, na escola, essa prática. 
QUESTÃO 27 
No texto, quem é atingido pelo “bullying” pode 
A) reverter a situação, conquistando a amizade de quem o ataca. 
B) acabar repetindo em casa os atos de quem o ataca. 
C) sofrer o estigma de ser considerado alguém do mal. 
D) tornar-se agressivo. 
QUESTÃO 28 
O texto informa-nos que a prática do “bullying” pelas garotas 
A) tende a destruir os sentimentos maus sentidos por alguns. 
B) tende a mexer mais com o lado emocional dos afetados. 
C) tende a recompor o caráter daqueles que sofrem com tal ato. 
D) tende a levar as meninas a se agredirem fisicamente. 
 

QUESTÃO 29 
“They may begin to think that they deserve the abuse.” (linha 30) 
Tomando como base o fragmento acima, pode-se afirmar: 
A) Há um consenso formado nos grupos de que certos abusos podem ser permitidos. 
B) Sofrer algum tipo de retaliação é algo natural de se ver entre os garotos. 
C) É preferível suportar o “bullying” a ser excluído do grupo. 
D) Às vezes, quem sofre com o “bullying” acaba aceitando o sofrimento por passar a acreditar que merece 

isso. 
QUESTÃO 30 
“... and show it to an adult.” (linhas 42-43) 
It, em destaque acima, faz referência, no texto, a 
A) another person. 
B) mean e-mail. 
C) others. 
D) show. 
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PROVA DE FÍSICA 
Questões numeradas de 31 a 45 

 
QUESTÃO 31    
Um motorista ultrapassa um comboio de 10 caminhões que se move com velocidade média de 90 km/h. 
Após a ultrapassagem, o motorista decide que irá fazer um lanche num local a 150 km de distância, onde 
ficará parado por 12 minutos. Ele não pretende ultrapassar o comboio novamente até chegar ao seu destino 
final. O valor mínimo da velocidade média que o motorista deveria desenvolver para retomar a viagem, 
após o lanche, à frente do comboio, seria, aproximadamente, 
 
A) 102,3 km/h. 
B) 100,8 km/h. 
C) 116,0 km/h. 
D) 108,0 km/h. 
 
QUESTÃO 32    
Um corpo de massa m = 8 kg é puxado por uma força F = 100N sobre uma superfície lisa, sem atrito (veja a 
figura). A aceleração do corpo, durante a subida, é 
 
A) 7,5 m/s2. 
B) 5,0 m/s2. 
C) 2,5 m/s2. 
D) 10,5 m/s2. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 33    
Em um sistema de estrelas binárias, cada estrela tem a mesma massa que o nosso Sol e uma gira em torno 
do centro de massa da outra. A distância entre os centros de massa das estrelas é quatro vezes a distância da 
Terra ao Sol. Qual é o período de revolução dessas estrelas, em anos terrestres? 
 
A) 3 anos. 
B) 4 anos. 
C) 8 anos. 
D) 2 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 30o

  g = 10 m/s2 
  sen 30o = 0,50 
  cos 30o = 0,86 
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QUESTÃO 34    
Um sapo de determinada espécie, adaptada a climas frios, encontra-se sobre um pedaço de madeira que bóia 
na superfície de um lago, com parte do seu volume submerso. O pedaço de madeira está a pouca distância 
da margem do lago. A água encontra-se em estado líquido, mas sua temperatura está próxima da de 
congelamento. Em determinado instante, o sapo salta em direção à margem, atingindo-a próximo à fronteira 
com a água (veja a figura). Num outro dia, enquanto repousava sobre o mesmo pedaço de madeira numa 
situação idêntica à descrita anteriormente, ocorreu uma queda brusca de temperatura que levou ao 
congelamento da superfície do lago e à fixação do pedaço de madeira à superfície rígida. O sapo efetuou 
novo salto, caindo no mesmo local (veja a figura).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre as duas situações descritas, é CORRETO afirmar: 
A) A velocidade horizontal do sapo em relação ao pedaço de madeira, no instante em que salta, é a mesma 

nas duas situações. 
B) Na situação II, o momento linear transferido para o pedaço de madeira, no momento do salto, é nulo. 
C) Na situação I, o momento linear transferido para o pedaço de madeira, no momento do salto, é nulo. 
D) A velocidade horizontal do sapo em relação à margem do lago, no instante em que salta, é a mesma nas 

duas situações. 
 
QUESTÃO 35   
Uma moeda de cobre, cuja massa mc  é 75 g, é aquecida em um forno de laboratório até uma temperatura T 
de 312 oC. A moeda é então largada em um  béquer de vidro contendo uma massa  ma  de 220 g  de água. A 
capacidade térmica CB do béquer é de 45 cal/K. A temperatura inicial Ti da água  e do béquer é de 12 oC. 
Supondo que a moeda, o béquer e a água sejam um sistema isolado e que a água não se evapore, a 
temperatura final Tf do sistema em equilíbrio térmico é, aproximadamente, 
 
A) Tf = 20oC. 
B) Tf = 55oC. 
C) Tf = 60oC. 
D) Tf = 30oC. 
 
 
QUESTÃO 36   
Uma equipe de serralheiros trabalha com chapas grandes de alumínio de 6m × 7m, cujo coeficiente de 
dilatação linear é 25,5 × 10−6 oC−1, cortando-as de modo a conseguir o maior número possível de quadrinhos 
bem menores, de área 1 cm2. No primeiro dia, durante 8h, eles trabalham a uma temperatura agradável de 
17oC, produzindo, com uma única chapa grande, um número n1 de quadrinhos. Porém, no segundo dia, 
ocorre um aumento súbito de temperatura, cujo valor se estabiliza em 37oC, permanecendo assim durante as 
8h de trabalho da equipe, que corta novamente uma chapa grande, produzindo um número n2 de quadrinhos. 
O valor de n2 e a diferença entre n1 e n2 são, respectivamente, 
 
A) 4202 e 4. 
B) 4208 e 4. 
C) 4204 e 4. 
D) 4200 e 2. 
 

Água em estado líquido 

Pedaço de madeira

Trajetória do sapo

Gelo Margem do lago 

SITUAÇÃO I

Pedaço de madeira

Trajetória do sapo 

Margem do lago

SITUAÇÃO II 

Dados: 
calor específico da água  = 1,000 cal/gºC 
calor específico do cobre = 0,094 cal/gºC 
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QUESTÃO 37   
Um engenheiro projetou uma máquina térmica que, a cada ciclo, recebe 800 J de calor da fonte quente, cuja 
temperatura é 660 K,  e rejeita 640 J de calor para a fonte fria, cuja temperatura é 330 K. Se o engenheiro a 
construir, é CORRETO afirmar, sobre o seu funcionamento, que 
A) o rendimento será 50%. 
B) o trabalho realizado, por ciclo, será maior que 200J. 
C) o trabalho realizado, por ciclo, será 400J. 
D) o rendimento será inferior a 40%. 
 
 
QUESTÃO 38   
Um raio de luz, vindo de um meio com índice de refração n1, incide horizontalmente sobre um prisma de 
vidro, cujo índice de refração é n2 (veja a figura). O raio emerge da face inclinada do prisma fazendo um 
ângulo α com a normal à mesma face. A relação CORRETA entre n1, n2, θ e α é 
 
 
 
A) n2 sen((π/2)−θ) = n1 senα. 
B) n1 senθ = n2 senα. 
C) n1 sen((π/2)−θ) = n2 senα. 
D) n2 senθ = n1 senα. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 39   
Um atleta de massa 87,5 kg, praticante de bungee jumping (veja as figuras), pula de uma estrutura de 187 m 
de altura, preso a uma corda, cujo comprimento natural (comparável ao comprimento de equilíbrio de uma 
mola) é 72 m e cujo coeficiente de elasticidade é K = 35 N/m (comparável ao coeficiente de uma mola). 
Considerando que o rapaz se move em queda livre enquanto a corda não começa a ser esticada, num local 
onde g = 10 m/s2, a menor distância que ele chegará do solo é 
 
A) 25 m. 
B) 50 m. 
C) 40 m. 
D) 30 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θ

Prisma 

n2 

n1

n1 

Normal 
α
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QUESTÃO 40   
Um trem aproxima-se de uma estação com a velocidade de 20 m/s, soando seu apito com uma freqüência de 
500Hz, medida pelo maquinista. Sabendo-se  que a velocidade do som no ar vale 340 m/s, o comprimento 
de onda  do som do apito, medido por um observador situado na estação, é igual a 
 
A) 0,64 m. 
B) 0,60 m. 
C) 0,46 m. 
D) 0,40 m. 
 
QUESTÃO 41   
Considere as seguintes afirmações: 
I - O campo elétrico resultante no interior de um condutor  em equilíbrio  eletrostático é nulo. 
II - O potencial elétrico em todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático é constante. 
III - Nos pontos da superfície de um condutor isolado, eletrizado e em equilíbrio eletrostático, o campo 

elétrico tem direção paralela à superfície. 
As afirmações CORRETAS são 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 42    
No circuito abaixo, temos uma bateria e um amperímetro ideais, mas o voltímetro, conectado aos vértices X 
e Y do circuito, tem uma resistência interna de 600Ω.  As leituras do amperímetro e do voltímetro são, 
respectivamente, 
 
 
A) i = 500 mA , V = 60 V. 
B) i = 300 mA , V = 120 V. 
C) i = 600 mA , V = 70 V. 
D) i = 400 mA , V = 80 V. 
 
 
 
QUESTÃO 43    
Dois fios longos, retilíneos e paralelos, separados por uma distância d, são perpendiculares ao plano da 
página (veja a figura). Pelo fio 1 passa uma corrente I1, cujo sentido é para dentro da página. O módulo e o 
sentido da corrente que deve passar pelo fio 2, para que o campo magnético resultante no ponto P seja nulo, 
devem ser, respectivamente, 
 
A) 2/3 de I1 e para dentro da página. 
B) 2/3 de I1 e para fora da página. 
C) 1/3 de I1 e para fora da página. 
D) 1/3 de I1 e para dentro da página. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

V
300 
  Ω 

50 Ω

100 V 

X 

Y 

d 

2d

P

fio 1 

fio 2 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e responda às questões 44 e 45.  
De acordo com a Física Clássica, os elétrons circulando em uma órbita deveriam irradiar continuamente 
energia, em forma de ondas eletromagnéticas, e descrever espirais até cair no núcleo. Buscando construir 
um modelo atômico consistente com a realidade, o físico dinamarquês Niels Bohr fez, em 1913, uma 
hipótese revolucionária. Ele postulou que um elétron em um átomo pode circular em torno do núcleo, 
descrevendo órbitas estacionárias, sem emitir nenhuma radiação. Segundo Bohr, existe uma energia 
definida, associada a cada órbita estacionária, só ocorrendo irradiação de energia pelo átomo quando é feita 
uma transição de uma para outra. No modelo de Bohr, está proposta a quantização do momento angular 
que, aplicada ao átomo mais simples, o hidrogênio, leva às famosas expressões 
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em que n = 1, 2, 3, ....   é o número quântico principal, νo ≈ 2,19 × 106 m/s,  ao ≈ 5,29 × 10−11 m é o  raio  de 
Bohr (raio mínimo), εo é a permissividade elétrica no vácuo, h é a constante de Planck, e representa o 
módulo da carga do elétron e m a sua massa. 
(Adaptado de SEARS e ZEMANSKY. Física IV: ótica e Física Moderna, 10 edição, São Paulo: Addison Wesley, 2004,  
p. 193-194) 
 
QUESTÃO 44    
Pelo modelo descrito nesse texto, é CORRETO afirmar que 
A) o diâmetro atômico fornecido pelo modelo (cerca de duas vezes o raio de Bohr) não é consistente com 

as dimensões atômicas obtidas por outros métodos, cerca de 10−10 m. 
B) o raio de Bohr é nove vezes menor que o raio da órbita cujo número quântico principal é igual a três. 
C) a velocidade dos elétrons nas órbitas aumenta quando n aumenta. 
D) a grandeza física momento angular não existia na Física Clássica, sendo criada por Bohr, 

exclusivamente para seu modelo.  
 
QUESTÃO 45    
Embora tenha proposto a idéia revolucionária da quantização do momento angular em seu modelo, Bohr 
utiliza as velhas equações da Física Clássica para fazer os cálculos, como a Lei de Coulomb e a segunda Lei 
de Newton. Na ocasião, havia 8 anos que Albert Einstein enunciara  a famosa Teoria da Relatividade 
Restrita, que corrigia a Física Clássica no campo das grandes velocidades. O fato de Bohr não ter feito os 
cálculos relativísticos em seu modelo se deve, principalmente, 
A) ao desconhecimento de Bohr a respeito da Teoria da Relatividade, cujas idéias só foram bem 

compreendidas várias décadas após seu surgimento. 
B) à proposta de quantização do momento angular, pois a Mecânica Quântica, que estava sendo criada 

naquela ocasião, dispensaria a Teoria da Relatividade em todas as suas aplicações, por ser uma teoria 
muito mais completa. 

C) ao fato de a velocidade dos elétrons poder ser maior que a da luz, sem contrariar a Teoria da 
Relatividade, pois eles constituem partículas de massa muito pequena (quase 2000 vezes menores que as 
do próton). 

D) à grande superioridade da velocidade da luz, cerca de 3,0 × 108 m/s, no vácuo, em relação à maior 
velocidade obtida para os elétrons, no modelo de Bohr. 

 
 
 
 
 

(raios das órbitas) e 

(velocidade dos elétrons nas órbitas), 
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PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 46 a 60 

 
 
QUESTÃO 46 
A soma de quatro números inteiros positivos, sendo dois deles números pares, é sempre 
A) um número maior que 9. 
B) um número maior que 7. 
C) um número maior que 5. 
D) um número maior que 6. 
 
QUESTÃO 47 
Um analgésico deve ser ingerido na quantidade de 3mg por quilograma de massa corporal. Não pode, 
contudo, exceder 200mg por dose ministrada. Cada gota contém 5mg do remédio. Quantas gotas desse 
analgésico devem ser prescritas a um paciente de 80kg? 
A) 48 gotas. 
B) 30 gotas. 
C) 40 gotas. 
D) 60 gotas. 
 
QUESTÃO 48 
O quadrado MNPQ está inscrito no triângulo ABC. A área do triângulo PBQ assinalado na figura abaixo é 
A) 12. 
B) 18. 
C) 14. 
D) 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 49 
As tabelas a seguir representam algumas conjugações do verbo estar. 
 

Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 
A B A B A B A B 

eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

estou 
estás 
está 
estamos 
estais 
estão 

 

eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

estava 
estavas 
estava 
estávamos 
estáveis 
estavam 

 

eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

estivesse 
estivesses 
estivesse 
estivéssemos
estivésseis 
estivessem 

 

eu 
tu 
ele 
nós 
vós 
eles 

estaria 
estarias 
estaria 
estaríamos 
estaríeis 
estariam 

 
Das tabelas acima, a única que representa uma bijeção de A em B é a 
A) Tabela 2. 
B) Tabela 1. 
C) Tabela 4. 
D) Tabela 3. 
 

M Q  A B 

C 

N P 
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QUESTÃO 50 
Na figura abaixo, estão representados os gráficos das funções IRIRf →: , dadas por )3)(1()( −+= xxxf  

e 3
2

)( += xxg . As coordenadas dos pontos P e Q são 

A) 





 −

4
9,

2
3  e ( )4,1 − . 

B) 





−

4
9,

2
3  e ( )3,2 − . 

C) 







4
9,

2
3  e ( )4,1− . 

D) 





−

4
9,

2
3  e ( )4,1 − . 

 
 
 
QUESTÃO 51 

Considere a função IRIRf →:  dada por 





 −=

3
cos)( θπθf . Assim, podemos afirmar que 

A) 3)0()2( =− ff π . 
B) 0)0()2( =− ff π . 

C) 
2
3)0()2( =− ff π . 

D) 
2
3)0()2( −=− ff π . 

 
QUESTÃO 52 
Acrescentando-se 16 unidades a um número, seu logaritmo na base 3 aumenta 2 unidades. Esse número é 
A) 2. 
B) 3. 
C) 8. 
D) 4. 
QUESTÃO 53 

Para qual(is) valor(es) de c o sistema de equações 




+=++
+=+−

cyxc
ccyx

12)6(
34

 não tem solução? 

A) 2−=c  ou 4−=c . 
B) 4=c . 
C) 4−=c . 
D) 2=c  ou 4=c . 
 
QUESTÃO 54 
Em um concurso, ao enumerar as fichas de inscrição de 1 a 2000, quantas vezes o algarismo 0 foi escrito? 
A) 501. 
B) 500. 
C) 502. 
D) 492. 
 
 
 
 

 

P ·

·Q 
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QUESTÃO 55 
Ao lançar um dado duas vezes, a probabilidade de se obter a soma 5 é 

A) 
9
1 . 

B) 
12
1 . 

C) 
36
5 . 

D) 
18
1 . 

 
QUESTÃO 56 
Um recipiente cilíndrico de 20cm de diâmetro está completamente cheio de massinha de modelar, sem 
exceder a sua altura de 16cm. O número de bolinhas de 2cm de raio, obtidas por uma professora, com toda a 
massinha, é 
A) 250. 
B) 300. 
C) 200. 
D) 150. 
 
QUESTÃO 57 
As três retas 1s , 2s  e 3s  são concorrentes no espaço tridimensional. Sendo as retas 1s  e 2s  perpendiculares 
à reta 3s , as retas 1s  e 2s  são obrigatoriamente 
A) perpendiculares entre si. 
B) paralelas. 
C) pertencentes a um plano perpendicular a 3s . 
D) coincidentes. 
 
 
 
 
QUESTÃO 58 
O gráfico esboçado abaixo é uma função IRIRf →: , na qual )(xf  é um polinômio de 3.º grau. O 
polinômio é 
A) 1834)( 23 −++= xxxxf . 
B) 1834)( 23 +−−= xxxxf . 
C) 18216)( 23 +++= xxxxf . 
D) 1834)( 23 +−+= xxxxf . 
 
 
 
 
QUESTÃO 59 
A relação entre os números naturais m e n, para que se tenha nm ii −= , é 
A) )( nm −  múltiplo de 3. 
B) )( nm +  múltiplo de 4. 
C) )( nm +  divisor de 3. 
D) )( nm −  divisor de 5. 
 
 

 

–2  3 

18 

x 

y 
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QUESTÃO 60 
O gráfico abaixo representa a distribuição de uma amostra de 120 embalagens de detergente e seus 
respectivos volumes em mililitros. Quantas são as embalagens de 500ml? 
A) 16. 
B) 10. 
C) 9. 
D) 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250ml 
500ml 

300ml

200ml

1000ml 

2000ml 120º 

90º

30º

30º

48º
42º 
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PRODUÇÃO DE TEXTO  
INSTRUÇÃO: Leia o que se segue: 
“E eu, que tenho as duas atividades, escrever e falar; que, desde criança, fui ensinada que cabeça não foi 
feita só para separar orelhas, mas para pensar, questionar – e também para ser feliz...” ( Lya Luft – escritora) 
 
No texto da palavra de múltipla escolha, de Bia Abramo, ela diz que o conhecimento possui um poder 
transformador. Lya Luft, no fragmento de texto acima, defende, de certa forma, a mesma idéia. Tomando 
como base o ponto de vista dessas duas autoras a respeito do poder transformador do conhecimento, redija 
um texto dissertativo-argumentativo, de 20 linhas, abordando a seguinte questão:  
 
Em que aspectos a vida individual e coletiva dos seres humanos é afetada pelo poder transformador do 
conhecimento? 
 

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

 
 

 
RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


