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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, no qual se baseiam as questões de 01 a 12. 
Lembrança e esquecimento 

DULCE CRITELLI  
 

“Como é antigo o passado recente!” Gostaria que a frase fosse minha, mas ela é de Nelson 
Rodrigues numa crônica de “A Menina sem Estrela”. 

Também fico perplexa com esse fenômeno rápido e turbulento que é o tempo da vida. Não são 
poucas as vezes em que me volto para algum acontecimento acreditando que ele ainda é atual e descubro 
que ele faz parte do passado para outros. 

Um exemplo é quando, em sala de aula, refiro-me a eventos que se passaram nos anos 70 e meus 
alunos me olham como se eu falasse da Idade Média... E eu nem contei para eles que andei de bonde! 

A distância entre nós não é apenas uma questão de gerações. Eles nasceram em um mundo já 
transformado pela tecnologia e pela informática. Uma transformação que começou nos anos 50 e que não 
nos trouxe somente mais eletrodomésticos e aparelhos digitais. Ela instalou uma transformação radical do 
nosso modo de vida. 

Mudou o mundo e mudou o jeito de viver. Mudou o jeito de namorar, de vestir, de procurar 
emprego, de andar na rua e de se locomover pela cidade. 

Mudou o corpo. Mudou o jeito de escrever, de estudar, de morar e de se divertir. Mudou o valor da 
vida, do dinheiro e das pessoas... 

Outros tempos. E, quando um jeito de viver muda, ele não tem volta. Não se pode ter a experiência 
dele nunca mais. Por isso, meus alunos e eu só podemos compartilhar o tempo atual. Não podemos 
compartilhar um tempo que, para eles, é passado, mas, para mim, ainda é presente. 

Os fatos de 30 anos atrás não são passado na minha vida. Para mim, meu passado não passou e 
minha história não envelhece. Minha memória pode alcançar os acontecimentos que vivi a qualquer 
momento, e posso revivê-los como se ocorressem agora. Mas, se eu os narrar, quem me ouve não pode, 
como eu, vivenciá-los. Por isso, para meus alunos, são contos o que para mim é vida. 

Mas é assim que corre o rio da vida dos homens, transformando em palavras o que hoje é ação. Se 
não forem narrados, os acontecimentos e os nossos feitos passam sem deixar rastros. 

Faladas ou escritas, são as palavras que salvam o já vivido e o conservam entre nós. Salvam os feitos 
e os acontecimentos da sua total desintegração no esquecimento. 

A memória do já vivido e a sua narração numa história é o que possibilita a construção da História e 
das nossas histórias pessoais. Só os feitos e os acontecimentos narrados em histórias são capazes de 
salvaguardar nossa existência e nossa identidade. 

Só conservados pela lembrança é que os feitos e os acontecimentos podem entrar no tempo e fazer 
parte de um passado. Recente ou antigo. 
 

Folha de São Paulo – 20/3/08 
 
QUESTÃO 01 
A leitura do texto permite afirmar, EXCETO 
A) O sentimento do que faz parte do passado ou presente é da ordem da subjetividade. 
B) Para a geração jovem atual, ouvir ou ler a lembrança do que foi vivido por geração anterior à sua é tido 

como um valor negativo. 
C) O passado mais recente provocou uma ruptura mais brusca em relação à geração jovem da atualidade. 
D) Na lembrança do que vivemos, a língua como instituição coletiva é uma peça imprescindível. 
 

QUESTÃO 02 
Podemos perceber que a frase do escritor Nelson Rodrigues (linha 1) apresenta uma utilização lúdica da 
linguagem. Isso se deve ao jogo que ele cria com imagens 
A) hiperbólicas. 
B) antitéticas. 
C) metafóricas. 
D) sinestésicas. 
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QUESTÃO 03 
Ainda em relação à frase de Nelson Rodrigues, a autora diz: “Gostaria que (...) fosse minha...” (linha 1) 
Em relação à forma como ela a articula em seu texto, a frase 
A) não deixa de ser sua também, já que ela se apropria dela como uma das intérpretes de sua própria 

experiência. 
B) implica duas perspectivas distintas sobre uma dada questão, a da autora e a de Nelson Rodrigues. 
C) é usada pela autora para revelar, implicitamente, que o valor de seus textos, em relação aos do cronista e 

dramaturgo brasileiro, é bem inferior. 
D) é banalizada, pois a forma de inserção dessa frase é mais significativa no texto de Nelson Rodrigues do 

que no da autora, que é jornalístico. 
 

QUESTÃO 04 
A informação básica da frase de Nelson Rodrigues utilizada pela autora é: é antigo o passado recente, mas a 
frase nos comunica algo além da mera informação porque 
A) a simples informação seria insuficiente para conferir uma interpretação inequívoca à frase, devido à 

modalidade em que é veiculada, a escrita. 
B) à função referencial da linguagem presente nessa frase a autora associou a conativa, que é o que torna a 

frase coerente. 
C) ela revela, por meios lingüísticos e de estilo, uma tomada de postura determinada diante do que está 

sendo dito. 
D) é preciso que não haja divergência entre o que se diz e o que se pretende dizer. 
 

QUESTÃO 05 
No 5º e 6º parágrafos do texto, a autora utiliza o recurso coesivo da retomada por repetição de palavra 
lexical. O objetivo dela foi 
A) tornar o texto propositadamente prolixo. 
B) evitar, com o uso da repetição, a ambigüidade na interpretação dos enunciados desses parágrafos. 
C) provocar um efeito de sentido de gradação numa escala de valores dos elementos citados. 
D) criar um efeito de sentido de intensificação. 
 

QUESTÃO 06 
A memória e suas narrações constituem-se por todos estes dispositivos, EXCETO 
A) turbulência. 
B) evocação. 
C) resgate. 
D) registro. 
 

QUESTÃO 07 
Os substantivos usados para dar título ao texto são 
A) homônimos. 
B) sinônimos. 
C) antônimos. 
D) parônimos. 
 
INSTRUÇÃO: As questões 08 e 09 referem-se ao seguinte período do texto, linhas 21 e 22:  
   

“Mas, se eu os narrar, quem me ouve não pode, como eu, vivenciá-los.” 
 

QUESTÃO 08 
NÃO se indicou corretamente, à direita, a palavra ou a oração que representa o agente da ação verbal, em  
A) “... se eu os narrar...” → (eu) 
B) “Mas (...) quem me ouve...” → (me)    
C) “... como eu (posso vivenciá-los.)” → (eu) 
D) “... não pode vivenciá-los.” → (quem me ouve) 
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QUESTÃO 09 
Sobre a construção morfossintática da frase destacada, estão corretas todas as afirmativas abaixo, EXCETO 
A) Ocorrem na frase dois tipos de pronomes: pessoal e indefinido. 
B) A vírgula após a oração comparativa indica a elipse de seu predicado. 
C) A conjunção subordinativa “se” inicia uma oração que formula uma hipótese. 
D) A conjunção mas estabelece uma oposição no interior do período por ela iniciado, sem relação com o 

que a precede. 
 

QUESTÃO 10 
No que se refere ao trecho “Gostaria que a frase fosse minha...” (linha 1), está INCORRETA a seguinte 
análise gramatical: 
A) O artigo definido, que precede “frase”, é um indício, um sinal de conhecimento prévio, por parte do 

interlocutor, da frase a que se refere. 
B) Embora muito corrente no português atual, mesmo em situações formais, o emprego da regência 

transitiva direta do verbo “gostar” está em desacordo com a norma gramatical. 
C) O verbo “gostar”, no futuro do pretérito, substitui, aqui, o presente do indicativo, exprimindo desejo. 
D) O imperfeito do subjuntivo “fosse” exprime, nessa passagem, uma condição para que algo se realize. 
 

QUESTÃO 11 
Pode-se afirmar CORRETAMENTE, com base no texto, que o ponto de exclamação com que se encerra a 
sua primeira frase “Como é antigo o passado recente!” serve para exprimir, no contexto em que se encontra, 
A) dúvida e admiração. 
B) surpresa e espanto. 
C) indignação e inconformismo. 
D) incompreensão e raiva. 
 

QUESTÃO 12 
Qual das frases abaixo admite a outra concordância verbal indicada à direita ? 
A) “Por isso, meus alunos e eu só podemos compartilhar o tempo atual.” (linha 17) → podem 
B) “Os fatos de 30 anos atrás não são passado na minha vida.” (linha 19) → é 
C) “Não podemos compartilhar um tempo que, para eles, é passado...” (linhas 17-18) → compartilharmos 
D) “Faladas ou escritas, são as palavras que salvam o já vivido...”  (linha 25) → é 
 

QUESTÃO 13 
O romance regionalista nordestino, que se desenvolve a partir de 1930, aproximadamente, pode ser 
chamado de “neo-realista.” Tomando como exemplo a leitura do  livro Menino de Engenho, de José Lins do 
Rego, assinale a alternativa que justifique a afirmação acima. 
A) Retoma a preocupação formal e a linguagem acadêmica que marcou a literatura realista do século XIX. 
B) Faz um estudo estritamente científico do homem nordestino, aos moldes do determinismo de Taine, 

como ocorria anteriormente com a obra realista. 
C) Apresenta, por meio de seu discurso narrativo, uma visão realista e crítica das relações entre as classes 

que estruturam a sociedade nordestina. 
D) Abandona os pressupostos intimistas e líricos da literatura romântica para enfatizar o comportamento 

patológico das sociedades nordestinas. 
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QUESTÃO 14 
Relacione adequadamente as obras citadas na coluna A com as características dispostas na coluna B.  
 

      Coluna A  Coluna B 
1 - “Duelo” 
2 - Menino de Engenho 
3 - “A hora e vez de Augusto Matraga” 

(   ) A narrativa aborda a miscigenação cultural entre índios e 
brancos, dando ênfase na perda das raízes culturais por parte 
dos indígenas. 

4 - Maíra 
5 - Nove Noites 

(   ) A narrativa perfaz a trajetória de um homem que vai de uma 
total aniquilação física até a conquista de um outro plano 
interior, espiritualizado. 

 (   ) A narrativa reproduz um ajuste de contas que leva os 
personagens a uma completa obsessão transformadora de 
suas vidas. 

 (   ) A narrativa aborda as experiências originais do seu 
protagonista, num contexto social tipicamente rural. 

 (   ) A narrativa toma como ponto de partida a misteriosa morte 
de um antropólogo, entretecendo história, ficção e texto 
jornalístico na sua composição. 

 

A alternativa CORRETA é 
 

A) 5, 3, 1, 2, 4. 
B) 4, 1, 3, 2, 5. 
C) 5, 1, 3, 2, 4. 
D) 4, 3, 1, 2, 5. 
 

QUESTÃO 15 
A palavra “inventário”, no Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, aparece com os seguintes 
significados: 
 1- Catálogo, registro, rol dos bens deixados por alguém que já morreu ou dos de pessoa viva em caso de 
seqüestro, etc. 2- Documento em que se acham inscritos e descritos esses bens. 3- Processo no qual são 
enumerados os herdeiros e citados os bens de pessoa falecida, a fim de se apurarem os encargos e proceder-
se à avaliação e partilha da herança. 4- Avaliação de mercadorias; balanço. 5- Registro, relação, rol. 6- 
Longa enumeração. 7- Descrição pormenorizada.  
 

Estabeleça, a partir desses significados, uma relação com o título da obra Inventário: 1951/2002, de Laís 
Corrêa de Araújo.  
A) A poeta procede, em sua obra, a uma espécie de catalogação minuciosa de seus amores, suas vivências, 

suas experiências e seu tempo. 
B) A poeta faz uma espécie de levantamento de sua vida, buscando uma espécie de perdão dos seus 

excessos através da poesia. 
C) A poeta, ao pressentir a chegada da velhice, compila todos os seus poemas, dando-lhes a feição de 

inocência perdida. 
D) A poeta tenta reconstituir experiências da juventude, recuperando, através de seus versos, as suas 

melhores lembranças. 
QUESTÃO 16 
A metalinguagem é a linguagem que fala da própria linguagem; é quando o código é usado para explicar ou 
definir elementos do mesmo código, como o caso de um texto literário que faz menção à própria literatura. 
Assinale a alternativa que apresenta uma obra em que NÃO há a presença desse recurso. 
A) Maíra. 
B) Nove Noites. 
C) “Duelo”. 
D) Inventário: 1951/2002. 
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QUESTÃO 17 
Assinale a alternativa que faz referência precisa à linguagem utilizada por João Guimarães Rosa, no conto 
“A hora e vez de Augusto Matraga”. 
A) “Primeiro expurgo da língua tudo quanto há de impuro, depois vou polindo, burilando, até chegar à 

forma perfeita, clássica.” 
B) “É preciso ouvir a língua do povo, a língua nova que corre pelas ruas, a língua do homem sem saídas, 

comprimido na modernidade.” 
C) “Então, passei horas de dias, fechado no quarto, cantando cantigas sertanejas, dialogando com vaqueiros 

de velha lembrança, revendo paisagens de minha terra.” 
D) “Ouvi os sons do mato, depois os condensei, misturei aos ruídos do mundo, inventando sonoridades que 

eu desconhecia de origem, apenas ouvi nos sonhos.”                  

QUESTÃO 18 
Leia o poema abaixo. 
 

A hora sexta  
 

No moinho do medo 
em que o trabalho é pó, 
eu sou a gasta e triste 
                                 mó. 
No fuso sem futuro 
que me tece tão só, 
o pano já se esgarça,  
                                ló. 
 

Na pedra em que se lava 
a paciência de Job, 
o óleo escorre sem 
                                 dó.  
 

Concluo que sou nunca, 
sufocada em um nó 
de sangue e de angústia, 
                                  só. 
 

Vou pregar-me na cruz 
de dor e orgulho meus: 
a cruz já tem um corpo, 
                                   Deus. 
(ARAÚJO, 2004. p. 118) 
Sobre o poema “A hora sexta”, da obra Cantochão, de Laís Corrêa de Araújo, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO 
A) A poeta utiliza o poema para refletir sobre a sua criação poética em analogia com o corpo cansado, 

principalmente através dos recursos sonoros e rítmicos. 
B) O poema estabelece um diálogo intertextual com a bíblia como uma forma de revelar a dor e angústia 

existencial do eu lírico. 
C) A poeta utiliza o espaço poético para expor a pulsação vital do corpo que se esgarça e desgasta com o 

tempo. 
D) O poema é utilizado pelo sujeito lírico para representar o momento da infância e as descobertas 

amorosas da adolescência da poeta. 
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QUESTÃO 19 
Indique, da relação abaixo, aquela que apresenta CORREÇÃO com as características a que estão 
relacionadas. 
A) Menino de Engenho: obra do ciclo regionalista, fixa sua trama no universo social, tornando-se, por isso, 

uma das obras de mais forte conotação engajada da literatura brasileira. 
B) As histórias que servem de pano de fundo aos contos “Duelo” e “A hora e vez de Augusto Matraga” 

foram extraídas de um Cancioneiro regional que circulou anonimamente no norte de Minas. 
C) Maíra: a perspectiva de veio nitidamente antropológico evidencia uma escrita marcadamente científica, 

transformada, depois, no libelo de igualdade indigenista no Brasil. 
D) Nove Noites: a obra evidencia a mistura característica da modernidade, que dilui as fronteiras dos 

gêneros literários. 
 

QUESTÃO 20 
Assinale a alternativa que apresenta INCORREÇÃO a respeito das correntes literárias do Brasil, no século 
XX. 
 

A) Os movimentos de Vanguarda Européia foram duramente combatidos pelos modernistas nacionalistas, 
que procuravam nas raízes folclóricas o nosso caráter  mais original. 

B) A chamada geração de 30 foi reconhecidamente uma geração de maturidade literária, aliada a uma 
preocupação social destacada. 

C) Os anos 50 representaram uma busca por inovação e síntese, aliada a uma tendência em se praticar uma 
poesia “verbicovisual”, como a chamavam os concretistas. 

D) A ruptura iniciada com os modernistas de 22 teve como tônica a busca por uma identidade literária 
brasileira, quer seja no aspecto da forma quanto no da linguagem. 

 
 
 
 
 

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. 
 

El insulto también es violencia 
Cecilia Fleta 

  
 El insulto se siente cómodo en los estadios en España, donde se vive el ejemplo más notorio de la 
ligereza y la frecuencia de la agresión verbal en este país. 
 Este periódico ha acudido a varios estadios, y no hay papel suficiente en un periódico – ni ganas – 
para recoger todos los insultos escuchados. En el campo de fútbol se contempla como algo normal chillarle 
al árbitro todo tipo de improperios desde la grada. La alarma sólo aparece cuando el insulto escala un 
peldaño más y se convierte en agresión física, como ocurrió en el estadio Ruiz de Lopera, en Sevilla, cuando 
un aficionado del Betis lanzó una botella al campo que causó heridas en el ojo al portero del Athletic de 
Bilbao.  
 El etólogo británico Desmond Morris comparó en su libro El deporte rey la competición entre dos 
equipos de fútbol con la guerra entre tribus y encontró, uno por uno, todos los rituales bélicos tradicionales. 
“El fútbol, en cuanto enfrentamiento, tiene un componente muy importante de agresión al rival”, explica el 
profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Andrés Canteras. Esa agresividad 
se transmite al público, que con entusiasmo la traduce a palabras no siempre biensonantes. 
 Y la violencia verbal es cualquier cosa menos inocente. Según la catedrática de Psicología de la 
Universidad de Córdoba y experta en violencia Rosario Ortega, “la diferencia entre la violencia verbal y la 
física es una mera cuestión de grado, pero hay formas de violencia verbal que pueden doler mucho si atacan 
determinadas partes de la identidad”. 
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 El insulto racista se percibe como el más grave, pero muchos aficionados que han interiorizado el 
estigma social del racismo optan por agresiones igualmente ofensivas pero no tan mal vistas que atacan a un 
aspecto de la personalidad del atacado. Siempre hay algún jugador calvo, feo, bajito o sospechoso de 
homosexualidad del que poder mofarse. 
 “Para las personas que insultan en fútbol, ésta es la posibilidad de exteriorizar muchas inhibiciones y 
emociones contenidas”, recuerda Andrés Canteras. Ortega niega, sin embargo, que la violencia sea una 
“necesidad ontológica” del ser humano y que tenga una función de desfogue. No sólo no descarga, sino que 
es perjudicial para la propia persona, ya que “lesiona el criterio moral y el balance emocional del agresor”. 
 El de los estadios es un fenómeno colectivo que ya llamó la atención a principios del siglo XX, en el 
que las personas sienten que su identidad está diluida en términos de su control moral. Para Canteras, en el 
fútbol se crea una inercia emocional colectiva: “Se pierden las inhibiciones al ver que todos insultan, como 
producto de un acuerdo tácito. Encuentran en la colectividad la legitimación para llevar a cabo 
comportamientos que no tendrían en solitario”. Rosario Ortega lo explica como una “disminución del 
autocontrol ético-moral de los aficionados al diluirse en la colectividad, acompañado de un contagio 
emocional entre los sujetos”. Además, apunta Ortega, esto se ve agravado porque la relación deja de ser 
interpersonal para pasar a ser entre una persona y un ente más o menos lejano, como puede ser el árbitro. 
 Esta lejanía se rompe cuando un individuo lanza un objeto al campo con intención de dañar a otro, 
momento en que se produce una “relación directa interpersonal” entre agresor y agredido. Quien pasa del 
insulto al lanzamiento de una botella, “está liderando el paso a un grado más allá de la violencia”. Dar el 
paso hacia otro nivel, debido al factor del contagio, es invitar conscientemente a los demás a pasar a la 
acción”, señala la catedrática. 
 El psiquiatra Luis Rojas Marcos, lo describió de una manera muy interesante cuando dijo que existe 
una espiral de la violencia. “El que participa en algún tipo de violencia tiene tendencia a meterse en otra 
mayor. Se habitúa a la violencia, y pierde la sensibilidad moral”, explica.  
                                                                                                      www.elpais.com/articulo/sociedad/insulto/elpepisoc  – 9/4/2008. 
 
 
QUESTÃO 21 
Sobre as informações do texto, só NÃO se pode afirmar que 
A) muitos torcedores optam pelos insultos não racistas devido ao estigma social desse tipo de preconceito. 
B) a violência verbal, de acordo com um especialista, não deve ser considerada inofensiva. 
C) é tão grande a quantidade de insultos, segundo a jornalista Cecilia Fleta, que se torna exaustivo escrevê-

los em uma lista. 
D) o agressor, de acordo com o psiquiatra,  tem consciência de que fez algo  errado. 
 

QUESTÃO 22 
De acordo com o texto, pode-se afirmar que 
A) um torcedor, ao jogar um objeto, está convidando os demais a fazê-lo também, já que o comportamento 

é contagiante em uma torcida. 
B) a inércia a que se refere a psicóloga Rosario Ortega é um tipo de paralisia que impede um torcedor de 

reagir diante de uma situação de violência, impossibilitando, assim, que se defenda. 
C) os torcedores, em um estádio de futebol,  insultam-se de comum acordo, pois esse tipo de atitude faz 

parte do jogo. 
D) o controle ético-moral, num estádio de futebol, desaparece totalmente por causa da falta de segurança 

nesse lugar. 
QUESTÃO 23 
Sobre a opinião dos especialistas, pode-se afirmar, EXCETO 
A) Dois especialistas discordam quanto ao efeito de desopressão que provoca o insulto no próprio agressor. 
B) Para alguns dos especialistas citados, o equilíbrio moral  tende a ser comprometido quando uma pessoa 

se encontra em grupo. 
C) O futebol compara-se a uma guerra entre tribos, desde os rituais até o enfrentamento entre as equipes. 
D) A agressão ao rival, segundo Andrés Canteras, é a causa do enfrentamento físico do futebol. 
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QUESTÃO 24 
Pode-se concluir sobre o texto, EXCETO 
A) As ofensas não desafogam, como assinala Ortega, e sim prejudicam o agressor psicologicamente. 
B) Os especialistas admitem a periculosidade do insulto, mas não oferecem soluções concretas para pôr fim 

a ele. 
C) A força do coletivo sobre o individual costuma ser desastrosa, já que torna permissível comportamentos 

que não seriam adotados quando se está sozinho. 
D) A relação entre o agressor e o agredido é interpessoal quando há uma aproximação por meio de 

agressões verbais. 
QUESTÃO 25 
Sobre o texto, pode-se afirmar que 
A) a agressividade sai do estádio e entra nos lares do agressor, tornando, dessa forma, a violência um 

círculo vicioso. 
B) se sabe que aquele que agride verbalmente tem um determinado perfil socioecônomico. 
C) a agressão verbal nos estádios espanhóis é o exemplo da leviandade, pois, nesses locais, os insultos são 

proferidos mais livremente. 
D) aquele que agride verbalmente, segundo Canteras, está certo ao exteriorizar suas inibições. 
QUESTÃO 26 
Sobre os insultos, NÃO se pode afirmar que 
A) se limitam a expressões que ridicularizam as características físicas do ser humano. 
B) afetam a moral do agressor quando ele os profere e a do agredido quando os recebe. 
C) são proferidos para agredir, nos estádios, os torcedores dos times rivais. 
D) o estádio é o lugar onde a agressão verbal aparece de maneira mais freqüente na Espanha. 
QUESTÃO 27 
“... desde la grada.” (linha 5) 
A palavra sublinhada no trecho anterior expressa idéia de 
A) lugar. 
B) ponto de partida no espaço. 
C) tempo inicial. 
D) origem no tempo. 
 

QUESTÃO 28 
“... chillarle al árbitro...” (linhas 4-5) 
A palavra sublinhada no trecho anterior refere-se a 
A) todo tipo de improperios. 
B) algo normal. 
C) al árbitro. 
D) la grada. 
 

QUESTÃO 29 
A única alternativa CORRETA que apresenta, no texto, uma relação entre a palavra à esquerda e o seu 
significado à direita é 
A) peldaño (linha 6) = penhasco. 
B) portero (linha 7) = porteiro. 
C) ha acudido (linha 3) = socorreu. 
D) botella (linha 7) = garrafa. 
 

QUESTÃO 30 
Todas as alternativas abaixo apresentam exemplos de palavras reduzidas, EXCETO 
A) “Según la catedrática...” (linha 14) 
B) “... algún jugador calvo...” (linha 20) 
C) “... de una manera muy interesante...” (linha 39) 
D) “... tan mal vistas...” (linha 19) 
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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. 
 

Virtual Violence 

What is virtual violence? 
Virtual violence refers to violence that is not physically experienced, but that can carry a lasting* 
psychosocial effect on an individual. Virtual violence in entertainment includes television, music, film, 
video, computer games and the Internet. 
Television violence and children 
By watching aggression on television, children learn how to be aggressive in new ways. They also draw 
conclusions about whether being aggressive to others will bring them rewards. Those children who see TV 
characters getting what they want by hitting are more likely to imitate what they have seen on TV. 
Additional effects of TV violence include children’s willingness* to accept more aggressive behavior in 
others. Children’s behavior may also become more fearful* as they come to believe that violence is as 
common in the real world as it is on television. 
Television is not always a negative influence. Children’s shows that teach academic and social skills can 
help children learn effectively. Educational children’s programs can outweigh the negative effects of 
exposure to TV violence. 
Music and rock video influence 
Music activates emotions, sometimes raising the problem of real-life situations being dealt with in symbolic 
form. Songs and music have played an important role in learning as well as in the communication of culture. 
As children get older, parents become less concerned about what their children see and hear. The video age 
has made it difficult for even the most conscientious full-time parent to act as an intermediary between 
children and the outside world. There are troubling themes in music and videos that are cause for concern.   
Typically, music is not a danger for a teenager whose life is happy and healthy. Teens that are persistently 
preoccupied with music or videos and display changes in behavior such as isolation, depression, alcohol or 
drug abuse are cause for concern. 
The Internet 
This is the first generation to interact with and alter the content on the screen. “Screenagers” understand 
electronic media in ways that adults don’t. They see this media as a replication of cultural reality instead of 
a mere communicator of events. 
Communicating online does not prepare children for real interpersonal relationships. Participating with a 
child in the online experience gives parents an opportunity to monitor and supervise their children’s activity. 
Suggestions for parents 
Virtual violence is not the single factor that explains youth violence. Social, cultural, familial and cognitive 
factors and how these factors are interrelated can explain more about youth violence.  
While there is much support to show the long range effects of virtual violence and the connection to 
children’s level of aggressive behaviors when they become teenagers, researchers point out that parents 
have tremendous power to moderate that influence. There is a great deal of violence in both adult’s and 
children’s virtual entertainment. Limiting the number of hours children are exposed to violence will reduce 
the amount of aggression they see. 

(From: University of Nevada, Reno, 2008 – with adaptations) 
 

*lasting = duradouro 
*willingness = disposição 
*fearful = temeroso 
QUESTÃO 21 
Em se tratando da violência virtual, pode-se afirmar, por meio desse texto, que 
A) ela ocorre porque as crianças repetem somente os aspectos negativos expostos por meio da mídia. 
B) ela tem a televisão como sua aliada, pois esta veicula programas que expõem comportamentos 

agressivos. 
C) ela abrange todas as formas de comunicação, inclusive livros, revistas e jornais impressos. 
D) ela é o reflexo da atual sociedade que tem a violência como parte do seu dia-a-dia, independentemente 

do meio social de cada pessoa. 
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QUESTÃO 22 
Sobre a música no cotidiano das crianças, pode-se afirmar, por meio desse texto, que 
A) ela explora temas que podem interferir negativamente no comportamento das crianças. 
B) ela simboliza a cultura, os anseios e emoções das crianças. 
C) ela aborda temas da sociedade com os quais as crianças lidam com freqüência, sem prejuízo à sua 

formação. 
D) ela expressa os anseios somente da geração adulta, não causando influência direta no comportamento de 

crianças. 
QUESTÃO 23 
No texto, em relação ao uso da internet, pode-se afirmar que 
A) é visível o fato de as crianças que interagem na internet sob monitoramento dos pais terem menos poder 

de decisão diante de situações difíceis. 
B) é questionável a supervisão dos pais sobre o acesso das crianças à internet, pois, às vezes, isso faz com 

que elas se sintam vigiadas e percam o prazer em acessar. 
C) é variável o comportamento resultante do uso da internet por crianças: o que é benéfico para umas pode 

ser maléfico para outras. 
D) é importante que os pais participem das atividades que os filhos desenvolvem on-line para 

acompanharem o que eles acessam. 
QUESTÃO 24 
Pode-se afirmar, por meio desse texto, sobre violência virtual: 
A) É o principal motivador de todos os tipos de violência que assolam a nossa sociedade recentemente. 
B) É um fator gerador de violência entre jovens, aliado a outros fatores comportamentais de nossa 

sociedade. 
C) É uma tendência, assim como outras surgidas em épocas anteriores, que vai passar junto com a febre 

causada pela internet. 
D) É uma forma de a mídia levar-nos a refletir sobre as atitudes agressivas das pessoas com quem nos 

relacionamos. 
QUESTÃO 25 
“There is a great deal of violence in both adult’s and children’s virtual entertainment.” (linhas 35-36) 
De acordo com a passagem acima, o entretenimento virtual 
A) é mais violento quando se trata de crianças. 
B) é menos violento quando se trata de adultos. 
C) é repleto de violência, tanto o que é voltado para adultos quanto o que é voltado para crianças. 
D) é hoje menos violento do que antigamente. 
QUESTÃO 26 
O texto aponta, sobre violência virtual, que 
A) os pais têm um grande poder para amenizar a influência da agressividade presenciada pelas crianças ao 

serem expostas a esse tipo de violência. 
B) os pais podem conter essa violência proibindo seus filhos de ver TV, acessar a internet ou usar um outro 

meio de comunicação. 
C) esse tipo de violência se equipara, em percentual, aos níveis da violência que as crianças sofrem em casa 

por seus pais. 
D) não se pode combater esse tipo de violência, a não ser que a exposição a ela seja vetada em casa e na 

escola. 
QUESTÃO 27 
Como foi expresso por meio do texto, a violência virtual  
A) acarreta problemas físicos nas pessoas. 
B) afeta as pessoas psíquica e socialmente. 
C) é vivida principalmente na fase adulta. 
D) é mais comum entre famílias com maior poder aquisitivo. 
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QUESTÃO 28 
“Typically, music is not a danger for a teenager whose life is happy and healthy.” (linha 21) 
Tomando a passagem acima como referência, pode-se chegar à seguinte compreensão: 
A) A música não costuma caracterizar uma influência negativa para o adolescente que tem uma vida alegre 

e saudável. 
B) A música só é perigosa quando seus temas, considerados melancólicos ou pouco saudáveis para 

adolescentes, são escutados nessa fase da vida. 
C) Para a música caracterizar-se como inapropriada para o adolescente, deve estar carregada de palavras 

com conotação pornográfica. 
D) Uma música só é considerada inadequada se operar no jovem a visão de que a vida é triste ou perigosa. 
QUESTÃO 29 
De acordo com o texto, pode-se afirmar, sobre a exposição à violência, que 
A) a proibição às crianças de assistir à TV é determinante para a diminuição da violência entre jovens. 
B) a aquisição, por parte dos pais, de conhecimento sobre esse assunto é um meio de solucionar o problema 

da violência. 
C) o alerta às autoridades para que controlem a programação televisiva é decisivo na estagnação da 

violência na juventude. 
D) a exibição de programas educacionais para crianças pode reduzir os efeitos provocados pela violência 

exposta na TV. 
QUESTÃO 30 
“Children’s behavior may also become more fearful as they come to believe that violence is as common in 
the real world as it is on television.” (linhas 10-11) 
A palavra it, em destaque acima, faz menção a 
A) violence. 
B) children’s behavior. 
C) real world. 
D) television. 
 
 

 
PROVA DE FÍSICA 

Questões numeradas de 31 a 45 
 
QUESTÃO  31 
Analise os seguintes gráficos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os gráficos acima que representam o movimento de aceleração constante diferente de zero são 
 

A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
 
 
 
 
 

Velocidade 

tempo

Aceleração 

tempo 
0 

Posição 

tempo 

I II IV

0 

Aceleração 

tempo

III

0 0 
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QUESTÃO 32    
Um bloco de massa M encontra-se, em repouso, sobre a superfície plana de uma mesa, preso por fios 
inextensíveis e de massa desprezível, em lados opostos a dois blocos menores, cujas massas são m1 = m2 = 
m (veja a figura). As roldanas podem girar sem atrito e sua massa é também desprezível. O coeficiente de 
atrito estático entre as superfícies da mesa e da base do bloco é eµ , e o valor da aceleração da gravidade no 
local é g. Sobre a força de atrito estático que atua no bloco, é CORRETO  afirmar que 
 
 
A) é nula. 
B) é igual a mg. 
C) é igual a 2 mg. 
D) é igual a Mg eµ . 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 33    
Uma bola de raio R = 20 cm está flutuando em óleo, como mostra a figura abaixo. Metade dela está 
mergulhada no líquido. O valor do empuxo sobre a bola é 
 
A) 52 π N. 
B) 56 π N. 
C) 60 π N. 
D) 48 π N. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 34   
O senso comum faz uma pessoa normal temer permanecer diante de um ônibus em movimento, mesmo 
quando ele vem com baixa velocidade, porque consideramos sua massa muito grande. Do mesmo modo, 
teme-se permanecer diante de um ciclista em alta velocidade.  Considerando  um  conjunto  ciclista mais 
bicicleta, com massa total igual a  80 kg, movendo-se a 20 m/s, e um ônibus de 4.000 kg, movendo-se a 0,4 
m/s, ambos em linha reta, pode-se afirmar CORRETAMENTE que os dois têm 
 
A) o mesmo impulso. 
B) igual energia cinética. 
C) acelerações diferentes. 
D) a mesma quantidade de movimento. 
 
QUESTÃO 35   
Um corpo cuja massa é 10 kg descreve uma trajetória circular de raio R, com velocidade de módulo igual a 
20 m/s. Nele atua uma força centrípeta F1. Se o raio da trajetória diminui 25%, o novo valor da força 
centrípeta, F2, que atua no corpo é 
 
A) F2 = (4/3)F1. 
B) F2 = F1. 
C) F2 = (1/3)F1. 
D) F2 = 2F1. 

m m

M 

Dados: 
densidade do óleo = 0,9 g/cm3 
g = 10 m/s2 
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QUESTÃO 36    
Nos retrovisores dos automóveis são utilizados espelhos que amplificam o campo de visão, permitindo a um 
motorista, por exemplo, observar inteiramente a imagem de um caminhão que ele acaba de ultrapassar. O 
tipo de espelho utilizado é o 
 
A) convexo. 
B) plano. 
C) côncavo. 
D) semiplano. 
 
QUESTÃO 37    
Uma onda estacionária pode ser gerada em uma corda de comprimento L. Os comprimentos de onda obtidos 
são calculados pela expressão  
 

                                                       ,2
n
L=λ  para n = 1, 2, 3, .......... 

 
Sendo v a velocidade de propagação da onda na corda, a freqüência de ressonância correspondente a esses 
comprimentos pode ser expressa, CORRETAMENTE, por 
 

A) n
L
vf = . 

B) n
L
vf

2
= . 

C) n
L
vf 2= . 

D) n
v
Lf = . 

 
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 mantendo sua 
direção original que faz um ângulo α com a normal à mesma face. Assinale a alternativa que apresenta uma 
relação CORRETA entre as grandezas n1 e n2, θ e α. 
 
 
 
A) n2 = n1,  (π/2)−θ  = α. 
B) n2 = n1,  θ  = α. 
C) n2 ≠ n1,  (π/2)−θ  = α. 
D) n2 ≠ n1,  θ  = α. 
 
 
 
QUESTÃO 39      
Um fio condutor de alumínio tem resistência R. Submetendo-o a uma trefila (equipamento que provoca o 
estiramento do fio), de modo que seu comprimento fique triplicado, e supondo que a resistividade e a 
densidade do alumínio não se alterem no processo de trefilação, a resistência final do fio será igual a 
 

A) 2R. 
B) 3R. 
C) R/3. 
D) 9R. 

θ

Prisma 
n2

n1

n1 

Normal 

α
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QUESTÃO 40    
Quatro cargas puntiformes estão posicionadas nos vértices de um quadrado de lado 0,2 m (veja a figura 
abaixo). O valor do potencial elétrico em P, ponto médio entre as cargas Q3 e Q4 , é igual a 
 
 
A) 36 × 104 V. 
B) 24 × 104 V. 
C) 18 × 104 V. 
D) 12 × 104 V. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 41    
Observe a figura abaixo. O módulo do campo elétrico que atua na carga Q3 , devido às cargas Q1 e Q2 , é 
igual a 
 
A) 2 × 105 N/C. 
B) 3   × 105 N/C. 
C) 3  × 105 N/C. 
D) 5  × 105 N/C. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 42    
Um transformador é um aparelho constituído de uma peça de ferro, denominada núcleo do transformador, 
em torno da qual são enroladas duas bobinas. Na primeira bobina (conhecida como enrolamento primário), é 
aplicada uma voltagem V1 alternada. Então, será estabelecido um campo magnético no núcleo de ferro que 
estará sofrendo flutuações sucessivas. O fluxo magnético através da segunda bobina (conhecida como 
enrolamento secundário) estará aumentando e diminuindo, periodicamente, no decorrer do tempo. Por esse 
motivo, será induzida, no secundário, uma voltagem V2.  Aplicando-se no primário, constituído por uma 
bobina de 2000 espiras, uma voltagem de 110 V, surgirá no secundário, constituído por 1000 espiras, uma 
voltagem igual a  
 

A) 55 V. 
B) 65 V. 
C) 100 V. 
D) 220 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados:  
Q1 = − Q2 = 4µ C 
Q3 = Q4 = 2µ C 
K  = 9 × 109 Nm2/C2 

Q1

Q2 Q3

0,3 m

0,3 m

 Dados:  
 Q1 = 1µ C 
 Q2 = 2µ C 
 Q3 = 3µ C 
 K  = 9 × 109 Nm2/C2 

Q1 

Q3 

Q2 

Q4 

P
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QUESTÃO 43    
Um ímã, preso à extremidade de uma mola, executa oscilações entre os pontos C e D (veja a figura). 
Enquanto oscila, o ímã passa pelo centro de uma espira condutora, localizada no ponto médio do segmento 
CD. Ela está presa a um suporte. Na figura, está representado o vetor indução magnética ,B

r
 criado pela 

espira em determinado instante, quando o ímã se encontra no ponto F, a meia distância entre o centro da 
espira e o ponto D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É CORRETO afirmar: 
 

A) B
r

 é criado quando o ímã se move de C para D. 
B) se o ímã estivesse no ponto E, a meia distância entre o centro da espira e o ponto C,  o mesmo B

r
 seria 

criado se ele se  movesse de D para C. 
C) se o ímã interromper seu movimento, ficando parado no ponto F indicado na figura, o vetor B

r
 

continuará a existir, mantendo suas características. 
D) B

r
 é criado quando o ímã se move de D para C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e responda às questões 44 e 45.  
 

 
Além do efeito fotoelétrico, o efeito Compton é também um experimento que pode ser prontamente 
explicado em termos do modelo de fóton para a luz, não sendo entendido, de modo algum, em termos do 
modelo ondulatório. Historicamente, esse experimento foi importantíssimo para a aceitação da existência 
dos fótons, porque ele introduziu o momento do fóton, junto à sua energia, numa situação experimental. 
Além disso, ele mostrou que o modelo do fóton se aplica não só às faixas do visível e do ultravioleta 
(domínio do efeito fotoelétrico), mas também aos raios X. 
 

Arthur Holly Compton, na Universidade de Washington, St. Louis, Estados Unidos, preparou, em 1923, um 
experimento no qual um feixe de raios X, de comprimento de onda λ, incidia num alvo T, de grafite (veja a 
figura A). Ele mediu, em termos do comprimento de onda, a intensidade dos raios X espalhados pelo alvo 
em várias direções selecionadas, cujos resultados estão mostrados na figura B. Pode-se observar que, 
embora o raio incidente contenha um único comprimento de onda, os raios espalhados têm picos de 
intensidade em dois diferentes comprimentos de onda: λ (o mesmo do raio incidente) e λ’ (maior que o do 

Espira 

N S

B
r

C D

Suporte

F E 
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raio incidente). A diferença entre eles, ∆λ = λ’−λ, conhecida como desvio Compton, varia com o ângulo φ 
no qual o espalhamento é observado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelas previsões do modelo ondulatório, os raios X incidentes, de freqüência f, colocariam os elétrons do 
alvo para oscilar com a mesma freqüência. Os elétrons oscilantes deveriam emitir radiação com a mesma 
freqüência da incidente, como acontece numa antena transmissora. Portanto, os raios espalhados deveriam 
ter a mesma freqüência f e comprimento de onda λ que os incidentes e jamais apresentar um comprimento 
de onda λ’ diferente. 
 
Compton interpretou o experimento considerando o raio incidente como um feixe de fótons de energia E = 
hf e momento P = h/λ, sendo h a constante de Planck. Ele considerou, ainda, que alguns desses fótons, 
como bolas de bilhar, efetuavam colisões individuais com elétrons de condução do alvo. Os fótons 
espalhados pela colisão teriam energia E’ menor que a dos fótons incidentes, de acordo com as observações 
experimentais. 
(Adaptado de HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentals of Physics Extended, 4th edition, Wiley 
and Sons, 1993, p. 1136-1138) 
 
QUESTÃO 44    
De acordo com o texto, o aumento do comprimento de onda, observado nos fótons espalhados, é explicado 
pelo(a) 
 

A) aumento da energia cinética dos fótons que não efetuam colisões. 
B) aumento da freqüência dos fótons, após a colisão com os elétrons de condução. 
C) diminuição da freqüência dos fótons, que não efetuam colisões. 
D) transferência de energia de alguns fótons para os elétrons de condução do alvo. 
 
 
 
 
 

Figura A 

Fendas colimadoras
T 

λ

λ’

φ

Detector

Raios X espalhados

Raios X 
incidentes

Figura B 

∆λ ∆λ ∆λ

φ = 0º φ = 45º φ = 90º φ = 135º 
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QUESTÃO 45    
O desvio Compton, mencionado no texto, é calculado pela expressão 
 

)cos1( φλ −=∆
mc
h , 

 
em que h = 6,63 × 10−34 J⋅ s  é a constante de Planck,  c = 3 × 10 8 m/s é a velocidade da luz no vácuo e  
m = 9,11 × 10 −31 kg é a massa do elétron. Analisando a expressão e observando a figura B, é CORRETO 
afirmar que 
 

A) a função cosφ é decrescente no intervalo [0,π], domínio da função ∆λ, o que leva à diminuição do desvio 
Compton quando φ aumenta. 

B) a variação do desvio Compton é insignificante quando φ aumenta de zero a π. 
C) a função cosφ é decrescente no intervalo [0,π], domínio da função ∆λ, comportamento contrário ao que 

ocorre como o desvio Compton quando φ aumenta. 
D) o desvio Compton independe da variação de φ, por causa do grande valor da velocidade da luz no vácuo, 

que aparece no denominador da função ∆λ. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 46 a 60 

 
QUESTÃO 46 

Se n é um número real e positivo, então o valor de 
nn −+1

1
2

 é 

A) maior que 2n. 
B) um valor entre n e 2n. 
C) um valor entre 0 e n. 
D) um valor que diminui à medida que n cresce. 
 
QUESTÃO 47 
Considere a inequação 02 ≤+ lkx , onde IRlk ∈, . É CORRETO afirmar: 
A) existe um 0≠k  e um número real l, tais que a inequação não tem solução. 
B) para qualquer 0≠k  e qualquer l, a inequação tem pelo menos uma solução. 
C) a inequação tem solução somente quando 0>k . 
D) a inequação tem solução somente quando 0≤k . 
 
QUESTÃO 48 
Todas as afirmações abaixo são corretas, EXCETO 
A) Toda função crescente é injetora. 
B) Toda função decrescente é injetora. 
C) Toda função injetora é crescente. 
D) Existem funções injetoras que são decrescentes. 
 
QUESTÃO 49 
Todas as afirmações abaixo são falsas, EXCETO 
A) Existe 0>x  tal que xx log< . 
B) A função xxf log)( =  é decrescente. 
C) Existe 0>x  tal que xx log= . 
D) Para todo 0>x , xx <log . 
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QUESTÃO 50 
Considere os triângulos retângulos da figura abaixo. Suponha que 1)(med =AB , 1)(med =AD  e que AD  é 
bissetriz do ângulo α. Assim, podemos afirmar: 

A) se 
3
πα ≠ , então )Área()(Área ADEABC = . 

B) )Área()cos2()(Área ADEABC α= . 

C) se ),Área()(Área ADEABC ≠  então 
3
πα = . 

D) sempre se tem )Área()(Área ADEABC ≠ . 
 
QUESTÃO 51 
Um desenho representa um edifício de 14 metros de altura, ao lado de uma árvore. Se o desenho do edifício 
mede 4cm e o da árvore, 3cm, podemos concluir que a altura da árvore é 
A) 10m. 
B) 12m. 
C) 10,5m. 
D) 11,2m. 
 
 
QUESTÃO 52 
Em uma empresa, a altura de seus funcionários está representada na tabela abaixo. Com base nesses dados, 
é possível construir um gráfico de setores cujas medidas serão 
 

A) 72°; 120°; 90° ; 60° e 18°. 
B) 72°; 140°; 90°; 40° e 18°. 
C) 18°; 60°; 70°; 90° e 120°. 
D) 120°; 90°; 62°; 60° e 28°. 
 
 
 
 
QUESTÃO 53 
O perímetro do pentágono ABCDE abaixo, sendo CDAC ≡  e DEAD ≡ , é, aproximadamente (use 

4,12 ≅ ), 
 
A) cm8,10 . 
B) cm2,7 . 
C) cm8,6 . 
D) cm2,8 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura (m) N.° de funcionários 
1,5            1,6 
1,6            1,7 
1,7            1,8 
1,8            1,9 
1,9            2,0 

12 
20 
15 
10 
  3 

• •A

B 

C 

D

E
α 

·
·

·

A B 

C 

D E

1cm 

1cm 
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QUESTÃO 54 
Um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto de dimensões 3m, 3m e 10m. Para enchê-lo de água, são 
necessárias 5 horas. Esse tanque recebe água à razão de 
A) 330m  por hora. 
B) 36m  por hora. 
C) 315m  por hora. 
D) 318m  por hora. 
 
 
QUESTÃO 55 
Com um conjunto de lápis, foi possível formar 256 subconjuntos. Quantos são os lápis desse conjunto? 
A) 8. 
B) 7. 
C) 6. 
D) 9. 
 
 
QUESTÃO 56 
De quantas maneiras 3 alunos podem sentar em 5 carteiras (individuais) em fila? 
A) 60. 
B) 15. 
C) 10. 
D) 6. 
 
 
QUESTÃO 57 
Em uma urna foram colocadas cinco bolas verdes e quatro bolas amarelas, todas feitas do mesmo material e 
de mesmo tamanho. Retirando-se, sucessivamente, duas bolas da urna, sem repô-las, qual a probabilidade de 
que sejam retiradas duas bolas verdes? 

A) 
9
5 . 

B) 
18
5 . 

C) 
18
4 . 

D) 
5
2 . 

 
 
QUESTÃO 58 
O coeficiente angular da mediatriz do segmento AB, sendo A (– 2, – 3) e B (4, 7), é 

A) 
5
3 . 

B) 
5
3− . 

C) 
3
5 . 

D) 
3
2− . 
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QUESTÃO 59 
Sobre um polinômio P (x) de grau 0>n  e de coeficientes reais, pode-se afirmar que, 
I - se n for par, P (x) tem pelo menos duas raízes reais. 
II - se n for ímpar, P (x) tem pelo menos uma raiz real. 
III - se n for ímpar, o número de raízes reais de P (x) também é ímpar. 
IV - se n for par, pode acontecer que todas as raízes de P (x) sejam imaginárias. 
 

Estão corretas APENAS as afirmativas 
A) I e IV. 
B) II, III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e IV. 
 
QUESTÃO 60 

Dados os números complexos iz += 3  e 
i

w
−

=
3
10 , se w  é o complexo conjugado de w, então, 

A) wz = . 

B) wz = . 

C) wz = . 

D) wz = . 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 
INSTRUÇÃO 
1º) Leia o seguinte trecho do texto de Dulce Critelli, para uma reflexão e para situar-se no tema do texto que 

lhe será proposto. 
 

[...] É assim que corre o rio da vida dos homens, transformando em palavras o que hoje é ação. Se não 
forem narrados, os acontecimentos e os nossos feitos passam sem deixar rastros (. . .) 
A memória do já vivido e a sua narração numa história é o que possibilita a construção da História (. . .) 
Só os feitos e os acontecimentos narrados em história são capazes de salvaguardar nossa existência e 
nossa identidade. 

 

2º) Escreva um texto dissertativo, de 20 linhas, em que argumentará a respeito do seguinte tema: 
 

 

A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA NA EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE 
 
 

OBS.: Não é necessário dar título a seu texto. 
 

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

 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


