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BIOLOGIA

QUESTÃO 01

No reino Plantae, a conquista definitiva do ambiente terrestre ocorreu graças à existência de vasos condutores.

O primeiro grupo de plantas vasculares a conquistar o ambiente terrestre foi o das

A) briófitas. 

B) pteridófitas. 

C) gimnospermas. 

D) angiospermas. 

QUESTÃO 02

Em um banco de sangue, há disponíveis 3 litros de sangue tipo AB; 8 litros de sangue tipo A; 2 litros de sangue 
tipo B; e 7 litros de sangue tipo O, todos Rh positivo. 

Um indivíduo do tipo sanguíneo A, Rh positivo, precisa receber sangue. Para isso, estarão disponíveis para ele, 
neste banco de sangue, 

A)  18 litros.

B)  20 litros.

C)  15 litros.

D)  13 litros.

QUESTÃO 03

Em uma determinada planta, a cor vermelha das flores é dominante sobre a branca e as sementes lisas domi-
nam as rugosas.

Do cruzamento de duas plantas duplamente heterozigotas foram obtidas 320 plantas, sendo

A) 80 com flores vermelhas e sementes lisas; 80 com flores vermelhas e sementes rugosas; 80 com flores brancas 
e sementes lisas e 80 com flores brancas e sementes rugosas.

B) 180 com flores vermelhas e sementes lisas; 20 com flores vermelhas e sementes rugosas; 20 com flores  
brancas e sementes lisas e 100 com flores brancas e sementes rugosas.

C) 20 com flores vermelhas e sementes lisas; 60 com flores vermelhas e sementes rugosas; 60 com flores brancas 
e sementes lisas e 180 com flores brancas e sementes rugosas.

D) 180 com flores vermelhas e sementes lisas; 60 com flores vermelhas e sementes rugosas; 60 com flores  
brancas e sementes lisas e 20 com flores brancas e sementes rugosas.
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QUESTÃO 04

Na fabricação de bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho, e no processo de preparação do pão, utiliza-se 
o fungo da espécie Saccharomyces cerevisae, para que seja realizada a fermentação alcoólica. 

Neste processo, o fungo é capaz de transformar 

A) O2 em álcool etílico e CO2 na ausência de açúcar.

B) O2 em álcool etílico e CO2 na presença de açúcar.

C) açúcar em álcool etílico e CO2 na ausência de O2.

D) açúcar em álcool etílico e CO2 na presença de O2.

QUESTÃO 05

Observe a tabela abaixo.

Os resultados apresentados revelam que

A) João apresenta dificuldade respiratória, uma vez que está com queda no número de plaquetas, e Paulo apre-
senta dificuldade de coagulação, uma vez que está com queda no número de hemácias.

B) Paulo apresenta dificuldade de coagulação, uma vez que está com queda no número de hemácias, e Ana apre-
senta dificuldade respiratória, uma vez que está com elevação no número de leucócitos.

C) Paulo apresenta dificuldade de coagulação, uma vez que está com queda no número de hemácias, e João 
apresenta um quadro infeccioso, uma vez está com queda no número de plaquetas.

D) Ana apresenta um quadro infeccioso, uma vez que há aumento no número de leucócitos, e João apresenta 
dificuldade de coagulação, uma vez que está com queda no número de plaquetas.

E l e m e nt o s 
figurados

Valores considerados nor-
mais (aproximadamente) Ana João Paulo

Hemácias 4,8 milhões/mm3 4,8 milhões/mm3 4,8 milhões/mm3 3.3 milhões/mm3

Leucócitos 5.000 a 10.000/mm3 20.000/mm3 8.000/mm3 7.000/mm3

Plaquetas 250.000 a 400.000/mm3 280.000/mm3 120.000/mm3 300.000mm3
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QUESTÃO 06
Considere as características abaixo.

I. Presença de coluna vertebral

II. Fecundação interna com cópula

III. Respiração pulmonar

IV. Embrião protegido por ovo de casca dura

V. Temperatura corporal variável devido ao meio ambiente

Esse ser vivo pertence ao grupo

A) dos répteis.

B) das aves.

C) dos anfíbios.

D) dos mamíferos.

QUESTÃO 07

Observe a seguinte cadeia alimentar:

Capim   Gafanhoto    Sapo   Cobra        
     

Considerando que o DDT é um potente inseticida que tem efeito cumulativo ao longo das cadeias alimentares, 
a maior e a menor concentração de DDT serão encontradas, respectivamente, em

A) cobra e sapo.

B) capim e cobra.

C) cobra e capim. 

D) capim e gafanhoto.
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QUESTÃO 08

Uma célula humana apresenta 46 cromossomos. Dois processos de divisão celular são possíveis de ocorrer: a 
mitose e a meiose. Cada um deles tem suas especificidades e resultam em número de células-filhas e de cromos-
somos distintos.

Após a ocorrência da meiose, serão encontradas

A) quatro células com 23 cromossomos cada uma.

B) duas células com 23 cromossomos cada uma.

C) quatro células com 46 cromossomos cada uma.

D) duas células com 46 cromossomos cada uma.

QUESTÃO 09

A vacinação é uma das formas de prevenção de inúmeras doenças, dentre elas o tétano. Ao se vacinar contra 
o tétano, uma pessoa está realizando imunização

A) passiva, uma vez que entrará em contato com a bactéria causadora dessa doença, recebendo os anticorpos 
prontos.

B) ativa, uma vez que entrará em contato com a bactéria causadora dessa doença, na forma atenuada, e irá pro-
duzir anticorpos.

C) ativa, uma vez que entrará em contato com a bactéria causadora dessa doença, recebendo os anticorpos pron-
tos.

D) passiva, uma vez que entrará em contato com a bactéria causadora dessa doença, na forma atenuada, e irá 
produzir anticorpos.

QUESTÃO 10

Microrganismos causadores de certas doenças, muitas vezes, são englobados pela ação de uma célula chama-
da macrófago.

Esse processo é denominado

A) pinocitose.

B) osmose.

C) difusão.

D) fagocitose.
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QUESTÃO 11

Um objeto de 4 cm de altura é colocado à distância de 10 cm de um espelho côncavo, cuja distância focal é de 
60 cm. Nessa configuração, sua imagem terá

A) 4,0 cm de altura, será direita, real e localizada a 10 cm do vértice do espelho. 

B) 4,8 cm de altura, será direita, virtual e localizada a 12 cm do vértice do espelho. 

C) 4,8 cm de altura, será invertida, virtual e localizada a 12 cm do vértice do espelho. 

D) 2,0 cm de altura, será invertida, real e localizada a 5 cm do vértice do espelho. 

QUESTÃO 12

Ilhas e penínsulas não têm extremos de temperatura, quando as comparamos com os extremos registrados em 
localidades no interior do continente. Isso ocorre porque, quando o ar está quente nos meses de verão, a água o 
esfria; quando ele está frio nos meses do inverno, ela o aquece. 

A água possui o papel de moderar a temperatura, porque 

A) seu calor específico é maior que o do ar; logo, ela perde e ganha calor mais lentamente.

B) seu calor latente é inferior ao do ar; logo, ela mantém a temperatura do ambiente estável.

C) sua energia interna varia mais rápido que a do ar, o que favorece a intensa troca de calor.

D) sua dilatação térmica ocorre do mesmo modo que a do ar, equilibrando a troca de calor. 
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QUESTÃO 13

Satélites artificiais desempenham funções importantes nas telecomunicações. Lançá-los no espaço é um desa-
fio ao ser humano, que procura se favorecer de condições físicas naturais para auxiliá-lo nessa tarefa.

Disponível em: www.guianet.com.br. Acesso em 12/04/2012.

 Visando à economia de combustível de um suposto foguete lançado, se a Agência Espacial Brasileira fosse 
escolher um local para fazer tal lançamento, em um dos estados brasileiros, com base no mapa acima, o estado 
mais provável de ser escolhido seria

A) São Paulo.

B) Mato Grosso.

C) Amapá.

D) Rio Grande do Sul.
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QUESTÃO 14

A Figura 1, apresentada abaixo, representa um objeto cilíndrico, colocado sobre uma superfície plana, e incli-
nado em relação a ela, formando um ângulo α. O ponto D representa a posição de seu centro de gravidade, A e B 
os dois extremos da base e C, o ponto médio entre A e B.

A partir da análise das condições em que se encontra o objeto cilíndrico, ele tenderá a

A) manter-se em equilíbrio, se a reta normal ao solo, que passa por D, mantiver-se entre A e B.

B) manter-se em equilíbrio, ainda que o diâmetro da base seja reduzido a CB.

C) cair, se sua altura diminuir, e o ponto C aproximar-se da base AB.

D) manter-se em equilíbrio, mesmo com a diminuição gradual do valor de α.
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QUESTÃO 15

Uma rampa para carregamento de carga foi projetada conforme o esquema abaixo. 

Nela, os sacos de produto são soltos da extremidade A, escorregando pela rampa até o ponto B, e atingindo o 
ponto C, de onde são levados, o qual está a uma distância d da base. O comprimento da parte inclinada da rampa 
é de 4m, e sua inclinação, em relação ao solo é de 30º. São carregados produtos em dois tipos de sacos: com 10 
Kg e 90 Kg de massa. Considere a situação livre de resistência do ar e de atrito entre os sacos e a base da rampa. 

 Assuma cos 30º= 0,86; sen 30º=0,50 e √10=3,2

A partir da análise da situação descrita acima, quando os sacos escorregam, 

A) apenas os de 90 Kg atingirão o ponto C, pois descem com maior velocidade.

B) os de 10 Kg atingirão a base da rampa com velocidade de 40 m/s.

C) nenhum deles atingirá o ponto C, ainda que d=5m. 

D) os de 10 Kg e os de 90 Kg atingirão o ponto C, se d = 6m. 
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QUESTÃO 16

Na figura abaixo, estão representadas três espiras A, B e C, com o mesmo diâmetro, que estão imersas em 
um campo magnético uniforme B. Suas posições são indicadas na figura abaixo, sendo que v representa o vetor 
perpendicular ao plano da espira.

A comparação entre o fluxo magnético (Φ) que atravessa as três espiras, revela que

A) Φa < Φb ;  Φb < Φc ; Φc = 0

B) Φb > Φc ;  Φa > Φb ; Φc = 0

C) Φa > Φc ;  Φb < Φc ; Φb = 0

D) Φb > Φc ;  Φc > Φa ; Φa = 0
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QUESTÃO 17

Em um laboratório foi feito um experimento, conforme ilustrado na figura abaixo.

Em (a), a balança se mantém na horizontal, uma vez que o peso do recipiente com água pura é igual ao 
do suporte com a bola de ferro sólida, de 3 cm de diâmetro, suspensa em sua extremidade. Quando a bola é  
mergulhada no recipiente com água pura, conforme ilustra (b), ainda que se mantenha suspensa, sem tocar o fundo 
do recipiente, a balança se desequilibra. 

Considere a densidade da água = 1.000 Kg/m3 e a do ferro= 7.900 Kg/m3.

Para a balança voltar a se equilibrar, a massa do objeto que deve ser colocada em seu lado direito é de 

A) 36 x 10-3 π Kg

B) 36 x 10-6 π Kg

C) 12 x 10-3 π Kg

D) 12 x 10-6 π Kg
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QUESTÃO 18

Quando estamos em um avião que se encontra em grande altitude, a temperatura do ar externo é bastante 
baixa (geralmente, abaixo de zero Celsius), mas nos sentimos confortáveis no interior da aeronave. Entretanto, esse 
conforto não decorre do uso de aquecedores no interior da aeronave, mas por causa do processo de compressão do 
ar exterior para dentro da cabine, onde a pressão é praticamente igual à do nível do mar, necessitando, por vezes, 
de condicionadores de ar para retirar o calor do ar pressurizado, resultando em uma temperatura agradável. 

A partir da análise física desta situação, esse processo ocorre sob condição

A) isocórica; de modo que a variação da energia interna do ar será igual ao calor fornecido, fazendo com que a   
temperatura se eleve. 

B) adiabática; de modo que o trabalho realizado pelo ar faz com que sua temperatura aumente, acarretando  
diminuição da energia interna.

C) adiabática; de modo que a variação da energia interna do ar será igual ao trabalho realizado sobre ele, fazendo 
com que a temperatura se eleve. 

D) isobárica; de modo que a variação da energia interna do ar será igual ao calor recebido, fazendo com que a  
temperatura se eleve.

QUESTÃO 19

A figura abaixo representa algumas das informações que constam do adaptador de um notebook, usado para 
conectá-lo a uma tomada de energia elétrica.

Uma pessoa, utilizando este adaptador, pretende ligar seu notebook  a uma tomada de 110V. Sob tais condições, 
ela verifica que

A) o notebook não funciona, ao ser ligado a uma tomada de 110 volts.

B) o adaptador transforma a tensão da tomada para 19,5 volts.

C) a corrente fornecida pela tomada é contínua, com frequência em torno de 50/60 Hz.

D) a tensão limite da tomada a que o notebook pode ser ligado é de 19,5 volts.
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QUESTÃO 20

Na atualidade, é cada vez mais comum o uso de laser, o que popularizou nosso conhecimento a respeito dele. 
Devido a esse uso mais difundido, passamos a perceber que o laser possui diferenças em relação a um feixe de luz 
proveniente de uma lâmpada comum. 

Por essa razão, uma das diferenças entre o laser e a luz emitida por uma lâmpada comum, está no fato de o 
laser se propagar, sofrendo

A) pouco alargamento e pouco enfraquecimento, enquanto um feixe de luz comum torna-se cada vez mais largo e 
menos intenso com o aumento da distância percorrida.

B) pouco alargamento e muito enfraquecimento, enquanto um feixe de luz comum torna-se cada vez mais estreito 
e menos intenso com o aumento da distância percorrida.

C) muito alargamento e pouco enfraquecimento, enquanto um feixe de luz comum torna-se cada vez mais largo e 
mais intenso com o aumento da distância percorrida.

D) muito alargamento e muito enfraquecimento, enquanto um feixe de luz comum torna-se cada vez mais estreito 
e mais intenso com o aumento da distância percorrida.
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QUESTÃO 21

O termo pré-sal refere-se a um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de grande 
parte do litoral brasileiro, com potencial para a geração e acúmulo de petróleo. Convencionou-
se chamar de pré-sal porque forma um intervalo de rochas que se estende por baixo de uma 
extensa camada de sal, que em certas áreas da costa atinge espessuras de até 2.000m. O 
termo pré é utilizado porque, ao longo do tempo, essas rochas foram sendo depositadas antes 
da camada de sal. [...] As maiores descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas recentemente 
pela Petrobras na camada pré-sal localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito 
Santo, onde se encontraram grandes volumes de óleo leve. Na Bacia de Santos, por exemplo, o 
óleo já identificado no pré-sal tem características de um petróleo de alta qualidade e maior valor 
de mercado.

Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/petroleo/presal/. 
Acesso: 03 de abril de 2012. (Adaptado)

O Petróleo e o Gás Natural da área conhecida como “Pré-Sal” desenvolveram-se em

A) rochas sedimentares.

B) rochas cristalinas.

C) rochas metamórficas.

D) rochas magmáticas.
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QUESTÃO 22

O sistema de transporte constitui um elemento importante na economia nacional.  Os custos das matérias-pri-
mas e dos produtos finais refletem, dentre outros, os gastos com a manutenção do sistema de transporte utilizado. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do sistema de transporte brasileiro demonstra que

A)  a partir da década de 1990, uma nova política de transporte foi instituída com o objetivo de tornar a economia 
nacional mais eficiente e elevar a competitividade das exportações por meio de investimentos privados em fer-
rovias e hidrovias, o que significa dizer que o sistema de transporte rodoviário será, aos poucos, substituído por 
esses dois outros tipos de transportes.

B)  as rodovias assumiram posição de destaque no Brasil com a criação da Petrobras e do desenvolvimento da 
indústria automobilística na década de 1950, que resultou, inclusive, na criação e na ampliação de uma rede de 
integração nacional, facilitando o  deslocamento de pessoas e mercadorias.

C)  o transporte ferroviário é destaque desde o final do século XIX, devido, especialmente, ao modelo de desen-
volvimento econômico brasileiro, e,  a partir da emergência da economia urbano-industrial, esse sistema de 
transporte ficou em evidência, impulsionando a implantação de uma extensa rede ferroviária nacional.

D)  o sistema de transporte brasileiro é, em geral, caracterizado pela sua equitativa distribuição regional. Assim, 
uma parcela significativa do orçamento e das obras previstas no PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), 
criado em 2007, estão direcionadas para este setor, para torná-lo ainda mais eficiente.
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QUESTÃO 23

O terremoto de magnitude 8,9 ocorrido nesta sexta-feira (11/03/2011) no Japão já é considerado 
o sétimo mais intenso já registrado na história, de acordo com dados do governo dos Estados 
Unidos. Segundo informações do programa de ameaça de terremotos da agência geológica 
americana (USGS, na sigla em inglês), o mais forte terremoto da história ocorreu em 22 de maio 
de 1960, em Valdívia (Chile), com magnitude 9,5. Este tremor matou 2.000 pessoas e gerou um 
maremoto com ondas de até 10 metros. As ondas apagaram do mapa cidades inteiras na costa 
chilena e fizeram vítimas também em outros países banhados pelo Oceano Pacífico.

 Fonte: BBC Brasil, 2011.

         Fonte: Atlas IBGE, 2000.

Com frequência nos deparamos com notícias como a relatada no trecho acima e, com base nelas, fazemos 
especulações a respeito dos fenômenos gerados pelos movimentos das placas tectônicas. 

 Nesse sentido, a movimentação das placas é responsável 

A)  pelo desencadeamento da formação de vulcões na área central das placas tectônicas, sendo as de maior con-
centração de atividade vulcânica denominadas de Círculo de Fogo do Pacífico e Círculo de Fogo do Atlântico.

B)  pela geração de um fenômeno conhecido como subducção, que é determinado pelo movimento convergente de 
uma placa em direção à outra, desencadeando a formação de áreas de grande instabilidade sísmica e a  ocor-
rência de fossas e vulcões.

C)  pela criação, nas áreas de contato entre elas,  de dobramentos pré-cambrianos que são superfícies da crosta 
terrestre mais instáveis, ocorrendo nelas abalos sísmicos, escape de magma e cinzas vulcânicas. 

D)  pela produção de tsunamis devastadores que passam a ocorrer mais intensamente nos dias atuais amplificados 
pelas mudanças climáticas.
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QUESTÃO 24

Em meados do século XX, a produção em série, conhecida como Fordismo, não atendia mais às demandas do 
mercado, por não acompanhar as constantes e aceleradas mudanças tecnológicas, o que resultou, a partir dos anos 
1970, na Terceira Revolução Industrial.

Esse novo momento passa a ser denominado de “Período Técnico Científico Informacional” ou de “Economia 
Flexível”, que 

A)  é conhecido como pós-fordista ou toyotista, em que os custos da produção foram elevados e a utilização de 
novos métodos manteve o ritmo da produção, uma vez que as demandas do mercado consumidor e as neces-
sidades do próprio mercado continuaram as mesmas.

B)  exige cada vez mais espaços apropriados para a acomodação da produção realizada em larga escala para 
abastecer os grandes estoques, pois isto reduz os custos da produção, aumenta a produtividade e a disponibi-
lidade de capital, ao mesmo tempo em que amplia o número de postos de trabalhos.

C)  impossibilitou o desenvolvimento de novas tecnologias que pudessem encurtar as distâncias, como a forma-
ção de redes digitais, que poderiam diminuir os custos da produção e permitir maior integração das economias 
mundiais.

D)  possui, como elementos essenciais para o desenvolvimento do capitalismo globalizado e moderno, a flexibili-
dade de informações, além de um acelerado dinamismo no fluxo de capitais e mercadorias. 

QUESTÃO 25

Todo mapa é uma representação esquemática e reduzida da superfície terrestre. Esta 
redução se faz segundo determinada proporção entre o desenho e a superfície real. Tal 
proporção, mostrada de forma numérica ou gráfica, é o que se chama escala.

DUARTE, Paulo Araújo. Fundamentos de Cartografia. Florianópolis: Ed. UFSC, 1994. 
p.123.

Sobre a escala numérica, indique a distância em linha reta aproximada entre Brasília (DF) e São Paulo (SP) em 
um mapa de escala 1:150.000.000 com medida entre as duas capitais de 6 centímetros.

A)  25.000.000 centímetros

B)  1.200 quilômetros

C)  900.000 metros

D)  1.500 quilômetros
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QUESTÃO 26

Indústria substitui agropecuária e impulsiona a expansão de municípios que têm entre 100 mil 
e 500 mil habitantes. Crescimento demográfico também é mais acentuado; cidades grandes 
perdem participação no PIB total, pequenas, na população. As cidades de tamanho médio vêm 
liderando a expansão da atividade econômica industrial brasileira desde pelo menos o início da 
década. É o que demonstra um cruzamento de dados recém-concluídos pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) para o período compreendido entre 2002 e 2005. A pesquisa, 
feita a partir de estatísticas e estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
mostra que as cidades com entre 100 mil e 500 mil habitantes superam as demais em crescimento 
do PIB (Produto Interno Bruto), do PIB per capita e demográfico.

Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/novoemfolha45/ult10096u419369.shtml.  
Acesso: 10 de abril, 2012.

 Essas mudanças nas redes urbanas e nos sistemas urbanos do Brasil, que ampliaram papéis de cidades, 
como as médias, em níveis e intensidades diferentes, produzem também alterações internas às cidades em que as 
elites tendem a se deslocar para 

A) a periferia, proliferando os condomínios horizontais fechados, enquanto a população pobre tende a se deslocar 
para outras periferias, e as indústrias para os limites da área urbana, ao longo dos eixos rodoviários.

B) o centro, proliferando os condomínios verticais e centralizados, enquanto a população pobre tende a se con-
centrar nos lugares centrais favelizados e em cortiços, e as indústrias para os limites da área urbana, ao longo 
dos eixos rodoviários.

C) lugares centrais e melhor localizados na área montanhosa da mancha urbana, proliferando os condomínios ver-
ticais, enquanto a população pobre tende a se deslocar para outras periferias, e as indústrias a se concentrarem 
nos distritos industriais.

D) a periferia, proliferando os bairros abertos e de locomoção total de veículos e pedestres, enquanto a população 
pobre tende a se deslocar para outras periferias, e as indústrias nos limites da área urbana.
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QUESTÃO 27

Analise a figura  abaixo:

Disponível em: http://portaldadengue.ffclrp.usp.br/wp-content/uploads/2011/09/Dengue-
area-de-risco-2010.2.jpg. Acesso: 20 de abril de 2012.

Com base na figura acima, a dispersão e ocorrência do Aedes Aegypti e da Dengue devem-se, principalmente, 

A)  ao relevo, precipitação e continentalidade.

B)  à temperatura, precipitação e urbanização.

C)  à maritimidade, precipitação e vegetação.

D)  ao IDH, continentalidade e urbanização.

Isotermas de Janeiro

Isotermas de Julho

As isotermas de janeiro e julho indicam zonas de risco, definidas  
pelos limites geográficos dos hemisférios norte e sul para o ano todo de 
sobrevivência do Aedes aegypti, o principal mosquito vetor do vírus da 
dengue.
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QUESTÃO 28

A caatinga - que, por causa das sete unidades de vegetação já identificadas pelos botânicos, 
deveria ser sempre chamada pelo seu plural, caatingas - é uma região rica em diversidade [...]. 
O mito de que a caatinga é pobre em biodiversidade caiu. O acúmulo e a sistematização dos 
novos conhecimentos científicos que estão mudando a visão das caatingas ocorreram muito 
recentemente, do ano 2000 para cá. Os números de espécies impressionam até mesmo os 
acadêmicos ‘caatingueiros’. 

Disponível em: http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/as_ricas_caatingas.html. Acesso: 10 abril 2012. 
(Adaptado)

Nesse contexto, as caatingas nordestinas

A)  apresentam-se em solos que vão desde latossolos até áreas de terra roxa, oriundas da decomposição do ba-
salto, com vegetação latifoliada em Floresta Tropical Úmida de Encosta e Mata Pluvial Tropical.

B)  apresentam formações vegetais pertencentes ao grande bioma das savanas tropicais semiáridas (savanas se-
cas), adaptadas ao meio ambiente seco e rústico com características denominadas de Xeromorfismo.

C)  desenvolveram folhas modificadas em espinhos, para diminuir a abertura dos estômatos e perder menos água, 
tornando-se, assim, típicas de Floresta Ombrófila Densa.

D)  encontram-se sobre a Depressão Sertaneja, entre o Planalto da Borborema e os Planaltos e Chapadas da Bacia 
do Parnaíba e dos Guimarães.
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QUESTÃO 29

Logo em seu primeiro artigo, o Novo Código Florestal diz que “As florestas existentes no território 
nacional e as demais formas de vegetação, […], são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País […]”, explicitando o valor intrínseco das florestas e vegetações nativas a 
despeito de seu valor comercial. Mais uma amostra da nova percepção de direitos que começara 
com a Constituição de 1988. No Art. 2º são definidas as áreas de preservação permanente [...]. O 
Novo Código Florestal define ainda [...] sobre a existência de “reserva legal” em toda propriedade. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/ecologia/novo-codigo-florestal/. Acesso: 5 abril 2012. (Adaptado)

Alguns dos pontos mais discutidos sobre as possíveis reformulações do Código Florestal Brasileiro versaram 
sobre as APP’s (Áreas de Preservação Permanente) e sobre áreas denominadas de Reserva Legal. As APP’s 
(Áreas de Preservação Permanente) e as Reservas Legais são, respectivamente, 

A) áreas que abrangem vegetação nativa ou remanescente em encostas e topos de morros, margens de rios e 
mananciais, e também ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios; áreas localizadas no interior de uma pro-
priedade ou posse rural, representativas do ambiente natural da região e necessárias ao uso sustentável dos 
recursos naturais, à conservação e à reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade 
e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas.

B) áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural representativa do ambiente natural da região 
e necessárias ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e à reabilitação dos processos ecológi-
cos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas; áreas que abrangem 
vegetação nativa ou remanescente em encostas e topos de morros, margens de rios, mananciais e, também, 
ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios.

C) áreas que abrangem vegetação em margens de rios e mananciais; áreas localizadas no interior de uma pro-
priedade ou posse rural, em que as atividades agropastoris podem se realizar, desde que observadas algumas 
restrições legais acerca da flora nativa. 

D) áreas em que a atividade produtiva da propriedade rural ou posse rural é dada sem restrições de tamanho, 
largura ou mesmo demanda jurídica; áreas localizadas no interior de uma propriedade rural, representativa do 
ambiente natural da região, destinada à conservação permanente.
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QUESTÃO 30

Considere a figura que se segue.

Disponível em: http://www.geomundo.com.br/meio-ambiente-40117.htm. Acesso: 03 abril de 2012.

Na figura acima, a área destacada representa a abrangência do Aquífero Guarani, considerado um dos maiores 
reservatórios subterrâneos de água doce conhecidos do mundo. O grande volume de água subterrânea no Aquífero 
Guarani deve-se, principalmente, à associação de chuvas pretéritas e atuais com rochas

A)  cristalinas do Grupo Botucatu e Bauru, e ainda, sedimentos eólicos desérticos do período Jurássico.

B)  sedimentares do Grupo Serra Geral como basaltos e arenitos e rochas cristalinas e ainda sedimentos eólicos 
desérticos do período Jurássico.

C)  sedimentares oriundas de sedimentos eólicos desérticos do período Jurássico.

D)  vulcânicas de alto poder de absorção como basaltos, granitos, arenitos e sedimentos eólicos desérticos do 
período Jurássico.
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Em abril do ano passado, a explosão 
de aterro sanitário da empresa Pajoan 
despejou 450 mil toneladas de lixo na 
região de Itaquaquecetuba, na Grande 
São Paulo. Em decorrência disso, diver-
sas cidades ficaram sem coleta de lixo 
durante vários dias. A Cetesb, órgão am-
biental do governo de São Paulo, multou 
a empresa e determinou o fechamento do 
aterro, mas até hoje, quase um ano de-
pois, a Pajoan continua operando como 
se nada tivesse acontecido. Nem mesmo 
as multas foram pagas, porque a empre-
sa, na sexta-feira 17, protocolou um dos-
siê na Cetesb pedindo a anulação das pe-
nalidades. Afinal, o Brasil é e sempre foi o 
país da impunidade.

Fazendo fortuna com o lixo, os donos 
da Pajoan, irmãos José Augusto e Luiz 
Augusto Cardoso, planejavam passar o 
carnaval numa das praias mais luxuosas 
do Brasil: a Riviera de São Lourenço, em 
Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Um 
local maravilhoso, onde desfilam carros 
importados e o metro quadrado é um dos 
mais caros do país. Nessa mesma  Rivie-
ra, adolescentes e até mesmo criancinhas 
mimadas dirigem seus buggys pelas ruas, 
em alta velocidade – sem habilitação, é 
claro, e sem a companhia  de adultos. 
Afinal, são apenas crianças e o Brasil é e 
sempre foi o país da impunidade.

Os irmãos Cardoso tinham ainda um 
jet ski e um afilhado de treze anos dispos-
to a pilotá-lo, muito embora não tivesse 

habilitação. Naquele fim de semana de 
Carnaval, era também a primeira vez que 
a pequena Grazielly Lames, de 3 anos 
apenas, via o mar. Ela brincava na praia 
construindo castelos de areia, quando foi 
atingida de frente pelo jet ski. Morreu na 
hora. O garoto saiu em disparada e fugiu 
de Bertioga, acompanhado da mamãe. O 
único que apareceu foi o advogado Mau-
rimar Chiasso, um dos principais crimi-
nalistas da região de Mogi das Cruzes, e 
amigão do peito do deputado Valdemar 
Costa Neto, que sabe bem o que é impu- 
nidade. Segundo o advogado, o acidente 
aconteceu por falha da máquina, que saiu 
desgovernada. Afinal, o Brasil, todo mun-
do sabe, é e sempre foi...

Eis aí um retrato do Brasil. Adultos 
irresponsáveis, adolescentes mimados, 
criminalistas talentosos, autoridades que 
não cumprem com o seu papel e, infeliz-
mente, uma criança de 3 anos que partiu, 
logo depois de realizar o sonho de con-
hecer o mar. Quem é o culpado? Há um 
único culpado? Quantos serão punidos? 
Ou será que, neste exato momento, não 
há outros jet skis colocando em risco a 
vida de crianças?

Istoé. Ano 36, n.2207, 29/02/2012.
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QUESTÃO 31

Considere os trechos a seguir.

I. Em abril do ano passado, a explosão de um aterro sanitário da empresa Pajoan despejou 450 mil toneladas 
de lixo na região de Itaquaquecetuba, na grande São Paulo. (linhas 1-5)

II. Afinal, o Brasil é e sempre foi o país da impunidade. (linhas 17 e 18)

III. Um local maravilhoso, onde desfilam carros importados e o metro quadrado é um dos mais caros do país. 
(linhas 23-26) 

Os trechos acima são sequências textuais que compõem o texto Lixo, luxo e impunidade. Essas sequências se 
caracterizam por serem, respectivamente, do tipo 

A) argumentativo; narrativo; expositivo.

B) narrativo; expositivo; descritivo.

C) descritivo; narrativo; argumentativo.

D) expositivo; descritivo; narrativo.

QUESTÃO 32

Considere o trecho a seguir.

Em abril do ano passado, a explosão de um aterro sanitário da empresa Pajoan despejou 450 mil toneladas de 
lixo na região de Itaquaquecetuba, na grande São Paulo. Em decorrência disso, diversas cidades ficaram sem coleta 
de lixo durante vários dias. (linhas 1-7)

A expressão Em decorrência disso estabelece, entre o trecho que a antecede e o que a sucede, uma relação 
de sentido de

A) causa e consequência.

B) comparação.

C) contra argumentação. 

D) sucessividade.
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QUESTÃO 33

Considere os trechos a seguir.

I. Naquele fim de semana de Carnaval, era também a primeira vez que a pequena Grazielly Lames, de 3 anos 
apenas, via o mar. (linhas 36-39)

II. O garoto saiu em disparada e fugiu de Bertioga acompanhado da mamãe. (linhas 42 e 43) 

III. O único que apareceu foi o advogado Maurimar Chiasso, um dos principais criminalistas da região de Mogi 
das Cruzes, e amigão do peito do deputado Valdemar Costa Neto, que sabe bem o que é impunidade. (linhas 
43-49)

No texto, os trechos acima cumprem uma função em comum, a saber, a de

A) suscitar polêmica em torno da educação infantil.

B) construir o perfil dos envolvidos na tragédia relatada.

C) defender os menores de idade envolvidos na tragédia relatada.

D) criticar a intervenção negativa dos adultos na vida das crianças.

QUESTÃO 34

Considere os trechos a seguir.

I. Nessa mesma Riviera, adolescentes e até mesmo criancinhas mimadas dirigem seus buggys pelas ruas, em 
alta velocidade – sem habilitação, é claro, e sem a companhia de adultos. (linhas 26-30)

II. Naquele fim de semana de Carnaval, era também a primeira vez que a pequena Grazielly Lames, de 3 anos 
apenas, via o mar. (linhas 36-39)

Nos trechos acima, as expressões em destaque são marcas textuais a partir das quais se pode depreender

A) a contradição de opiniões, expostas pelo texto.

B) a contra argumentação entre opiniões, expostas pelo texto.

C) a opinião do autor, exposta no texto.

D) a aliança entre opiniões, expostas pelo texto.
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QUESTÃO 35

Considere o trecho a seguir.

O único que apareceu foi o advogado Maurimar Chiasso, um dos principais criminalistas da região de Mogi 
das Cruzes, e amigão do peito do deputado Valdemar Costa Neto, que sabe bem o que é impunidade. Segundo o 
advogado, o acidente aconteceu por falha da máquina, que saiu desgovernada. (linhas 43-51)

A expressão em destaque introduz 

A) um discurso indireto, cuja função, no texto, é dar legitimidade à posição do autor, que se alia à posição do 
advogado, diante do acontecido.

B) um discurso indireto, cuja função, no texto, é marcar o distanciamento entre a posição do autor e a do advo-
gado diante do acontecido.

C) um discurso direto, cuja função, no texto, é marcar o distanciamento entre a posição do autor e a do advo-
gado diante do acontecido.

D) um discurso direto, cuja função, no texto, é dar legitimidade à posição do autor, que se alia à posição do advo-
gado, diante do acontecido.

QUESTÃO 36

Considere o trecho a seguir.

[...] adolescentes e até mesmo criancinhas mimadas dirigem seus buggys pelas ruas, em alta velocidade – sem 
habilitação, é claro, e sem a companhia de adultos. Afinal, são apenas crianças e o Brasil é e sempre foi o país da 
impunidade. (linhas 27-32)

O trecho destacado, na citação acima, é um comentário feito pelo autor, cujo efeito de sentido, no texto, é de  

A) eufemismo.

B) provocação.

C) irreverência.

D) ironia.
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QUESTÃO 37

Ao longo do texto Lixo, luxo e impunidade, o enunciado “Afinal, o Brasil é e sempre foi o país da impunidade” 
(linhas 16-17), é retomado mais duas vezes, com pequenas variações. Na terceira vez em que é retomado, o autor 
não finaliza o enunciado, mas acrescenta, a ele, a oração “todo mundo sabe” (linhas 51-52) e o recurso gráfico das 
reticências. 

Em relação à função das reticências, neste contexto, é correto afirmar que elas cumprem o papel de

A) interpelar os leitores a finalizarem o enunciado, unindo sua voz apenas à voz do povo e assumindo, assim, com 
ele, a frente na militância contra a impunidade no Brasil.

B) interpelar os leitores a finalizarem o enunciado, unindo sua voz apenas à voz do povo e aceitando, assim, a 
situação de impunidade no Brasil.

C) interpelar os leitores a finalizarem o enunciado, unindo sua voz à voz do povo e, principalmente, à do autor, 
aliando-se, assim, à sua posição de combate à impunidade no Brasil.

D) interpelar os leitores a finalizarem o enunciado, unindo sua voz à voz do povo e, principalmente, à do autor, 
aceitando, assim, a situação de impunidade no Brasil.

QUESTÃO 38

O modo de organização gráfica de um texto na página da revista oferece pistas de leitura, isto é, pistas de como 
esse texto deve ser lido pelo leitor. 

No texto, o enunciado “A tragédia que matou a pequena Grazielly, de três anos apenas, é um retrato do Brasil”, 
é uma sequência textual do tipo expositivo, que aparece em destaque na página, dentro de um balão, indicando que 
se trata de uma fala atribuída a Leonardo Attuch, autor do texto.

Com base neste recurso e nas demais considerações feitas acima, o texto Lixo, luxo e impunidade deverá ser 
recebido pelo leitor como 

A) uma notícia.

B) uma reportagem.

C) um texto de opinião.

D) uma tira.
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QUESTÃO 39

O título de um texto cumpre várias funções discursivas, dentre elas, introduzir o tema do texto, indicar sua 
direção argumentativa, destacar uma informação relevante. O título do texto cumpre a função de indicar a direção 
argumentativa que o autor, Leonardo Attuch, imprimirá ao seu texto.

Com base nessas informações e na leitura do texto, o título Lixo, luxo e impunidade contribui para a construção 
do retrato que o autor traça do Brasil, a saber, o de ser um país

A) descuidado com a natureza.

B) preocupado com o enriquecimento.

C) de higiene precária.

D) de ações ilícitas.

QUESTÃO 40

Considere o trecho que se segue.

“Quem é o culpado? Há um único culpado? Quantos serão punidos?” (linhas 59-60) 

A função de linguagem predominante no trecho acima é a função

A) conativa.

B) emotiva.

C) fática.

D) referencial.
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QUESTÃO 41

Lugar mais bonito de um passarinho ficar é a palavra.
Nas minhas palavras ainda vivíamos meninos do mato,
Um tonto e mim.
[...]
Tu não gostasse do caminho comum das palavras.
Antes melhor eu gostasse dos arbustos.
E seu eu fosse um caracol, uma árvore, uma pedra?
E seu eu fosse?
Eu não queria ocupar o meu tempo usando palavras
bichadas de costumes.
Eu queria mesmo desver o mundo. Tipo assim: eu vi
um urubu dejetar nas vestes da manhã.
Isso não seria de expulsar o tédio?
E como eu poderia saber que o sonho do silêncio era
ser pedra!

BARROS, Manoel de. Menino do mato. In: Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. p. 
452-453.

Com base na leitura do trecho do poema acima, conclui-se que é característica da poética de Manoel de Barros

A) a referência aos elementos da região do cerrado em comunhão com elementos da urbanidade, propondo um 
universo poético sintonizado com a tecnologia moderna.

B) “desver o mundo”, ou seja, expressar principalmente a realidade sociopolítica, em uma proposta poética que se 
dá mais no universo social do que na expressão do eu.

C) a reflexão sobre o fazer poético, que se constrói a partir de rupturas com as normas gramaticais da língua e de 
neologismos e imagens inusitadas, entre outros recursos.

D) o uso de adjetivos relacionados à biologia, como “palavras bichadas”, tema que prevalece nesta poesia voltada 
para a descrição científica da natureza a todo momento. 
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QUESTÃO 42

TEXTO 1

Mulatinho levado! Entendo um assim, por ser divertido. E não é de adulador, mais sei que 
não é covarde. Agrada a gente, porque é alegre e quer ver todo-o-mundo alegre, perto de 
si. Isso, que remoça. Isso é reger o viver.

ROSA, Guimarães. A volta do marido pródigo. In:  Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 2001. p.  110.

TEXTO 2

Um mulato desses pode valer ouros... A gente esquenta a cabeça dele, depois solta em 
cima dos tais, e sopra... Não sei se é de Deus mesmo, mas uns assim tem qualquer 
um apadrinhamento... É uma raça de criaturas diferentes, que os outros não podem en-
tender... Gente que pendura o chapéu em asa de corvo e guarda dinheiro em boca de jia... 
Ajusta o mulatinho, mano Cleto, que esse-um é o Saci.

ROSA, Guimarães. A volta do marido pródigo. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 2001. p. 128.

Com base nas descrições do personagem Lalino Salãthiel, apresentadas nos trechos acima, constata-se que

A) Lalino, herói às avessas, é um malandro falante e sedutor que acaba se dando bem, apesar de seu caráter 
duvidoso, o que o aproxima de outros anti-heróis da literatura brasileira, tais como Leonardo, de Memórias de 
um sargento de milícias, e Macunaíma, de Macunaíma: herói sem caráter.

B) Lalino enreda os outros personagens em suas histórias, levando-os a acreditar que ele tinha um misterioso dom 
profético e que, por isso, saberia antever os acontecimentos políticos que fervilhavam naquele sertão sem lei, 
durante as eleições municipais.

C) Lalino é visto como um homem alegre e agradável, que só faz o bem por onde passa e, mesmo depois de ter 
fugido, tal como o filho pródigo da Bíblia, quando volta é recebido com festas de boas vindas, sendo perdoado 
imediatamente pelos seus deslizes.

D) Lalino é um herói trágico, já que seu dom para a fala o aproxima da arte teatral, o que o livra do destino dos 
outros personagens que precisavam realizar um trabalho braçal, em uma região que tinha como base de sua 
economia a agricultura e a pecuária.
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QUESTÃO 43

Hora de missa, não havia pessoa esperando audiência, e João Mangolô, que estava à 
porta, como de sempre sorriu para mim. Preto; pixaim alto, branco-amarelado; banguela; 
horrendo.
— Ô Mangolô!
— Senh’us’Cristo, Sinhô!
— Pensei que você era uma cabiúna de queimada...
— Isso é graça de Sinhô...
—... Com um balaio de rama de mocó, por cima!...
— Ixe!
— Você deve conhecer os mandamentos do negro... Não sabe? “Primeiro: todo negro é 
cachaceiro...”
— Oi, oi!...
— “Segundo: todo negro é vagabundo.”
— Virgem!
—“Terceiro: todo negro é feiticeiro...”
Aí, espetado em sua dor-de-dentes, ele passou do riso bobo à carranca de ódio, resmun-
gou, se encolheu para dentro, como um caramujo à cocléia, e ainda bateu com a porta.
— Ô Mangolô!: “Negro na festa, pau na testa!...

ROSA, Guimarães. São Marcos. In:  Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 
266.

Com base nesse trecho e na leitura do conto “São Marcos”, conclui-se que

A) o humor, tom que perpassa a maior parte do conto, marca, no trecho, a relação afetiva e amigável dos dois 
personagens.

B) o narrador tem uma atitude preconceituosa em relação ao personagem Mangolô, uma vez que, por meio da 
zombaria, o reduz a estereótipos.

C) ao citar elementos cristãos, o feiticeiro Mangolô dissimula  sua visão cética quanto às crenças religiosas da 
região.

D) a carranca de ódio de Mangolô, devido à humilhação que sofre, anuncia a vingança, que trará remorso e ar-
rependimento ao narrador.
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QUESTÃO 44

Tia - Ela tem um amante, Ismael! Tua mulher tem uma amante!
Virgínia (fora de si) - É mentira! Não tenho amante, nunca tive amante!
Tia - Tem! É teu irmão, Ismael, o que é cego... Se entregou  a ele!
Virgínia (histérica) - Acredita em tua mulher, Ismael e não nessa bruxa...
Ismael (segurando-a pelos ombros) - Tens um amante...
Virgínia - Não!
Ismael - Tens!

RODRIGUES, Nelson. Anjo Negro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 54.

Com base nesse trecho e na leitura de Anjo Negro, constata-se que

A) durante todo o desenrolar da trama, Virgínia tem medo que Ismael descubra que ela é amante de Elias, já que 
ela tem certeza que o marido a expulsará de casa juntamente com seus filhos negros, assim que souber toda a 
verdade.

B) nesta peça teatral, importa a Nelson Rodrigues unicamente retomar a essência do adultério, suas origens e 
consequências, bem como a desintegração familiar que ocorre quando os filhos do sexo masculino descobrem 
a infidelidade da mulher.

C) a tia tem razão em julgar Virgínia como adúltera, uma vez que foi a própria tia quem, no papel de alcoviteira, 
apresentou Elias para Virgínia, facilitando e incentivando os encontros fortuitos entre o casal.

D) Virgínia é amante de Elias, mas, no início, nega veementemente, mesmo sabendo que está grávida do cunhado 
que, sendo branco, dará a ela uma criança que não precisará morrer como as demais que eram negras. 

QUESTÃO 45

E agora acabou tudo e é hora de morrer. Mas do que se trata afinal? Por que tem que ser 
assim? Não pode ser que a vida seja tão detestável e sem sentido. E se é realmente tão 
detestável e sem sentido, por que então devo morrer e morrer nesta agonia? Há alguma 
coisa errada.

TOLSTOI, L. A morte de Ivan Ilitch. Porto Alegre: L&PM, 1999, p. 97.

Em relação ao excerto acima e na leitura de “A morte de Ivan Ilitch”, conclui-se que

A) nos momentos mais terríveis da doença, Ivan teve a sorte de poder contar com a visita prestimosa de seus 
colegas da repartição pública, os quais contavam-lhe anedotas grotescas, fazendo-o gargalhar, o que aliviava 
seu sofrimento moral e físico. 

B) durante a evolução da doença de Ivan Ilitch, há a presença serena e constante do médico da família, comentan-
do e explicando de forma clara e carinhosa os processos da doença que assolava seu paciente, o que causava 
conforto à família.

C) nos momentos mais difíceis de seus sofrimentos físicos, há a presença constante do criado Gerassim, um mu-
jique de hábitos humildes e filosofia singela, que representava para Ivan um momento de alívio em meio as suas 
tormentas e dores.

D) desde o momento em que se instala a terrível doença de Ivan, que o levará a uma morte lenta e cruel, sua 
intempestiva esposa preferiu abandoná-lo em uma casa de repouso a zelar por ele, saindo para os eventos 
sociais, como festas e bailes.
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QUESTÃO 46

O seu estilo, no que tem de genuíno, é movimento constante: rotação das palavras sobre 
elas mesmas; translação à volta da poesia, pela solda entre fantasia e realidade, graças a 
uma sintaxe admiravelmente livre e construtiva. 

CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 1995. p. 63.

A partir desta observação a respeito do livro “Memórias sentimentais de João Miramar”, conclui-se que

A) esse romance desconcerta o leitor com sua linguagem debochada, erótica e irreverente, além do posiciona-
mento político do narrador: defensor ferrenho do comunismo e da Coluna Prestes.

B) nesse romance há um narrador fantasioso e narcisista, espécie de ermitão, que, isolado em seu quarto, longe 
da vida social, sonha em conhecer a Europa e os Estados Unidos.

C) esse romance pode ser considerado um romance vanguardista, que, em sua linguagem inovadora, reverencia 
os ícones do parnasianismo, retomando-os sob a forma de paráfrase.

D) nesse romance, Oswald de Andrade articula uma ruptura nos gêneros literários, uma vez que, no desenrolar da 
narrativa, há uma miscelânea de textos que vão do cartão-postal à necrologia.
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QUESTÃO 47

Prosa para Miramar
[...]
O cabelo cortado bem curto
por sob a boina azul (na rua).
Os olhos a olhar sempre de frente
Numa interrogação ou desafio.
O sorriso, os dentes de antropófago.
A língua afiada
nos ridículos de gregos e troianos.

Não de pobres interioranos como eu, recruta
da geração de 45
(inofensiva, apesar do nome
de calibre de arma de fogo)
com a qual ele gostava de brigar
nas suas horas vagas
de guerrilheiro já sem causa.

Para ele (amor: humor) eu era apenas
um poetinha da jeunesse dorée
talento sem dor
mas felizmente com Dora.
Para mim ele era o velho piaga
(meninos eu vi) de uma tribo definitivamente morta
mas cujos ossos haveremos de carregar conosco muito
tempo
queiram ou não
os que não têm medo de suas próprias sombras.
[...]

PAES, J.P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, 
p. 41-42.

Na primeira parte de Prosas seguidas de odes mínimas, há a lembrança de autores importantes para a criação 
literária de José Paulo Paes. No poema em questão, interpreta-se a referência a Miramar como

A) crítica irônica à irrelevância da prática da poesia modernista para a cultura contemporânea. 

B) homenagem implícita à geração de 45, cuja estética foi fundamental para a obra de José Paulo Paes.

C) reconhecimento da potencialidade da obra de um autor modernista para a contemporaneidade.

D) recepção tardia de um autor modernista desconhecido hoje pela historiografia literária brasileira.
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QUESTÃO 48

Cheguei aqui, sentei-me nesta mesa à margem das Virgens, liguei o laptop, e a primeira 
coisa que vejo é que alguém- adivinha quem? – mudou minha imagem de fundo da área 
de trabalho. Agora é o texto do “Soneto negro” de número 82, cercado de rosas ver-
melhas. Sutil, esse Clemenceau. “Eu me pergunto se este amor imenso...” Olho para as 
águas lamacentas do rio enquanto espero a hora de entrar no ônibus. Penso na revira-
volta causada na minha vida pelo envelope de papel pardo – mudanças de planos, brigas 
pessoais, crises institucionais – e me sinto tentada  a abrir a sacola discretamente, sem 
que ninguém perceba (o que não seria difícil, pois a rodoviária está às moscas), e jogá-lo 
no rio. Afinal, até agora ninguém mais viu os originais; a tentação é forte. Por outro lado, 
penso em Gastão Fortes, o segredo que guardou por tantos anos, para revelá-lo a uma 
desconhecida, movido por uma vaidade tardia e inesperada; penso também em todas as 
perguntas que me fariam depois, todas as explicações e desculpas que seria preciso dar. 
Bom, preciso tomar uma decisão depressa; acabam de ligar o motor do ônibus.

BRITTO, Paulo Henriques. Paraísos artificiais. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 
p.125-126.

O trecho transcrito corresponde ao final do conto “Sonetos negros”. A decisão urgente da narradora foi motivada 
pela

A) descoberta da conduta ética diferenciada entre os habitantes das metrópoles e das pequenas cidades.

B) relativização das verdades dos discursos considerados e instituídos como politicamente corretos.

C) lembrança de um caso de referência intertextual envolvendo o escritor modernista Gastão Fortes e sua esposa.

D) importância de se ter a perspectiva histórico-social para a interpretação adequada dos textos canônicos.
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QUESTÃO 49

Vício na fala
Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados.

ANDRADE, Oswald. Pau-brasil. São Paulo: Globo, 1990, p. 80.

No contexto histórico-cultural do movimento modernista brasileiro, o poema “Vício na fala” tem como motivação 
uma importante questão para os seus maiores representantes, particularmente Mário de Andrade e Oswald de An-
drade. Trata-se de

A) experimentar uma estética revolucionária, que seja uma possibilidade para a interpretação da realidade nacio-
nal.

B) criticar a elite cultural nacional por reconhecer e reverenciar o valor literário dos erros da norma linguística não 
culta.

C) valorizar a tendência principal do movimento realista brasileiro: tornar irrelevantes os erros gramaticais da fala 
popular.

D) ironizar a pretensão literária dos autores pré-modernistas, cujos textos tinham por base os desvios da norma 
culta.

QUESTÃO 50

Os traços dos gêneros estão em constante transformação; portanto, no ato de leitura, nos 
devemos conduzir abertamente pelas mudanças e não por características fixas. Faz-se 
necessário atentarmos para as expectativas criadas pela própria obra. 

SOARES, Angélica. Gêneros literários. São Paulo: Ática, 2007. p. 16.

Levando-se em conta esta constante transformação dos gêneros, constata-se que

A) as “prosas” de José Paulo Paes, em Prosas seguidas de odes mínimas, estão no limiar entre a crônica e o 
gênero dramático, pois narram histórias trágicas.

B) a narrativa “São Marcos”, de Guimarães Rosa, apresenta aspectos linguísticos, como a metafórica descrição da 
natureza, que a aproxima do gênero lírico.

C) os contos de Menina a caminho, de Raduan Nassar, aproximam-se da epopeia clássica, já que retomam a  
exaltação da coletividade e do heroísmo nacional.

D) a novela A morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstoi, mescla diferentes gêneros literários, dentre eles, epístolas, 
diários, o que atesta sua modernidade.
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SOCIOLOGIA

QUESTÃO 51

Para Durkheim, os pesquisadores que buscaram explicar as causas e o suicídio como casos isolados, não 
chegaram à causa geradora. Para ele, essa causa geradora é exterior aos próprios indivíduos. Os três tipos de 
suicídio que Durkheim se propõe a estudar são: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico.

O suicídio egoísta apresenta-se em indivíduos que

A) se identificam excessivamente com a sociedade na qual estão inseridos e, por isso, afastam-se dela com o 
suicídio.

B) desenvolvem um estado de desregramento social, decorrente do fato de suas atividades estarem desregradas.

C) por se relacionarem com uma instituição religiosa, apegam-se a sua consciência religiosa e acreditam que esse 
ato os aproximará da religião.

D) se desvinculam de seus grupos sociais, não veem mais razão de ser na vida.

QUESTÃO 52

A comissão do Senado aprovou, em março de 2012, um aumento da parcela da pena que precisa ser cumprida 
pelos presos para a progressão de regime nos casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou aqueles 
que gerem “grave lesão social”. 

Em vista disso e da teoria de Durkheim, a ideia do combate ao crime e à violência só pode aparecer quando 

A)  o Estado é um órgão especial, encarregado de elaborar regras e leis que valem para a sociedade; cabendo, 
portanto, a ele dirigir, exclusivamente, a conduta individual.

B)  a criminalidade atingir cinquenta por cento da população, pois, abaixo disso, são índices aceitáveis.

C)  despertar, no país, a consciência coletiva, pois em todo grupo há um conteúdo comum de ideias e valores que 
acabam impondo-se como regras.

D)  as leis acabarem de ser implantadas, pois os indivíduos as desconhecem.



Processo Seletivo/UFU – 2012-2 – 1ª Prova comumTIPO 1

38

Sociologia

QUESTÃO 53

Se há alguns anos atrás bastava ao indivíduo fornecer o endereço e telefone no currículo para se candidatar a 
uma vaga de trabalho, hoje a realidade é outra. Um profissional hoje deve disponibilizar outras formas de contato 
como celular, e-mail, página pessoal, redes sociais (Facebook, Orkut, Myspace, Twitter, etc.) e saber utilizar outras 
ferramentas de comunicação, como blogs. 

Essa nova realidade gerou novas formas de sociabilidade na sociedade. A sociabilidade

A) entre grupos no ciber-espaço é caracterizada pelo sentimento de associação e prazer entre aqueles que deles 
participam. Este sentimento é efetivado no mundo real.

B) virtual promovida dentro das redes sociais, tem a propensão de gerar grupos homogêneos e efêmeros, por meio 
da seleção de perfis e sua categorização.

C) dos usuários das redes sociais começam a utilizar o sistema interessados em um assunto específico, mas 
com o tempo de utilização, a sociabilidade gera um conjunto de estratégias que articulam diversos assuntos 
para sustentar a interação. Nesse momento, percebe-se o que  importa é estar interconectado com discussões  
relevantes.

D) virtual gera interesses na aproximação com outras pessoas e, assim, o prazer de estar cara a cara ocorre du-
rante os encontros reais desses grupos virtuais.

QUESTÃO 54

O primeiro desafio das ciências em geral, e da Sociologia em particular, é o de superar o senso comum, fugindo 
das aparências da realidade social. Quando associado ao senso comum, o conhecimento pode ser prisioneiro de  
algumas armadilhas, como a de naturalizar questões e problemas que nada têm de naturais, ou tomar as  
impressões particulares como verdades universalmente válidas.

Senso comum e conhecimento cientifico diferenciam-se, porque 

A) o senso comum é subjetivo e particular, pois se baseia em opiniões, enquanto a ciência procura se constituir 
como um conhecimento objetivo e universal.

B) o senso comum se esforça para validar um conhecimento baseado nos testes experimentais, e o conhecimento 
sociológico é conceitual e abstrato.

C) o senso comum tem sua validade nas demonstrações gerais, e, o conhecimento sociológico, nas teorizações 
particulares.

D) o senso comum é metódico e sistemático, e o conhecimento sociológico é assistemático.



Processo Seletivo/UFU – 2012-2 – 1ª Prova comum                       TIPO 1

39
Sociologia

QUESTÃO 55

O surgimento de novos sujeitos ou atores sociais no contexto da sociedade brasileira moderna imprimiram 
novas faces aos movimentos sociais e a identidade de grupos, tais como a identidade étnica entre grupos indíge-
nas, a identidade racial entre afrodescendentes, a identidade de gênero dos movimentos feministas, a identidade 
de orientação sexual, entre outros. Embora diferentes entre si, esses novos movimentos sociais como um todo se 
diferenciam dos tradicionais movimentos trabalhistas e sindicais.

Com base nessas informações, os movimentos tradicionais e os novos movimentos sociais diferenciam-se, 
porque

A) os novos movimentos sociais querem, para além dos tradicionais, a ampliação da cidadania com base na su-
pressão das desiguladades econômicas.

B) ao contrário dos movimentos trabalhistas e sindicais, os novos movimentos sociais são pluriclassicistas e  
suprapartidários.

C) os novos movimentos sociais, ao contrário dos tradicionais, estão associados à luta pela melhoria da qualidade 
de vida e pela democratização da sociedade.

D) ao contrário dos novos movimentos sociais, os movimentos trabalhistas e sindicais lutam pelo fim da opressão 
simbólica.

QUESTÃO 56

À primeira vista, as diferenças empiricamente observadas entre os povos e as sociedades humanas podem ser 
atribuídas a determinismos biológicos e(ou) geográficos. Contra esses determinismos, a diversidade para a Sociolo-
gia é entendida como resultado de processos históricos e produções culturais singulares, particulares a cada povo, 
época e sociedade. 

Com base no conceito de cultura, a diversidade pode ser caracterizada como

A) resultado da organização social e tecnológica dos povos, dado que muitas sociedades, dispersas e segregadas 
no tempo e no espaço, tiveram avanços tecnológicos e sociais diferenciados.

B) produto das maneiras e das formas pelas quais o homem retira da natureza os meios necessários à sua existên-
cia.

C) resultado de fatos sociais que orientam as ações dos indivíduos na vida em sociedade, daí a ideia de que fatos 
sociais diferentes orientam praticas e ações diferentes.

D) resultado de representações e significações diferentes que os povos e as socieades dão a aspectos e eventos 
aparentemente semelhantes.
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QUESTÃO 57

A Sociologia como ciência emerge no século XIX, em um contexto específico de consolidação da ordem capi-
talista e, portanto, explicitará as contradições sociais típicas deste período. Tentará, por meio de vários teóricos, 
responder a questões concernentes aos conflitos sociais, à divisão do trabalho, às desigualdades sociais etc.

Como primeira manifestação organizada desta ciência, expressa como autoconsciência da própria sociedade, 
os escritos de Comte destacam-se, porque,

A) percebendo a enorme diversidade cultural, econômica e social presente entre os vários povos do mundo, 
Comte procurou justificá-la por meio da teoria dos três estados, segundo a qual a diferença expressava níveis 
desiguais de desenvolvimento.

B) refém das ciências naturais, as teses comteanas expressavam claramente a concepção darwinista aplicada à 
sociedade, resultando na percepção de que as desigualdades sociais derivavam de características biológicas 
inatas.

C) a sociedade, tomada como parte integrante do universo, respeitaria, como todos os demais corpos, leis na-
turais.  Logo, as mesmas leis percebidas para as demais ciências, deveriam ser, automaticamente, aplicadas 
no objeto da física social. 

D) seu organicismo produziu o paralelo entre o funcionamento social e o funcionamento celular. Desta perspectiva, 
cada indivíduo comporta-se como uma unidade celular, independente e autônoma da totalidade social.

QUESTÃO 58

Em um discurso de improviso para industriais, a presidente Dilma Rousseff disse ontem 
que os juros e o chamado “spread” bancário, nos níveis atuais, representam entrave ao 
crescimento. Dilma cobrou que eles sigam padrões internacionais para permitir o aumento 
da produção.

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. Dilma faz nova cobrança contra juro alto. São Paulo, 
sábado, 14 de abril de 2012. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/36937-dilma-faz-
nova-cobranca-contra-juro-alto.shtml)

Boa parte das compras no Brasil é feita a prazo e com crédito (cartões de crédito, cheque especial, crediário).
Avaliando a conduta dos consumidores e a fala da presidenta, a partir do conceito de ação social em Weber, 

entende-se que

A) o consumo, como ação social, não pode ser orientado por componentes afetivos, pois, na prática, o universo 
econômico é avesso ao universo sentimental.

B) as ações econômicas, diferentemente das demais ações sociais, carecem de reciprocidade, pois são tão indi-
vidualizadas que não permitem expectativas mútuas entre seus agentes.

C) os consumidores, a partir do custo representado pelos juros elevados, tendem a reduzir suas compras, em uma  
conduta racional orientada pelos fins.

D) as preocupações presidenciais quanto à grandeza das taxas de juros são de ordem moral, justificando, por-
tanto, a caracterização da ação social como racional com relação a valores.
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QUESTÃO 59

CUT alerta para riscos de projeto que regulamenta terceirização.

O projeto de lei 4340, apresentado pelo deputado Sandro Mabel em 2004, já foi aprovado 
no final de novembro na comissão especial da Câmara que tratava do tema. Agora, segue 
tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. O relatório tem dois 
pontos principais criticados pelos trabalhadores. O primeiro é que libera a terceirização em 
todos os tipos de atividades dentro de uma empresa [...]. A outra reclamação recai sobre 
a responsabilidade da empresa contratante de terceirizado sobre os direitos trabalhistas 
do funcionário.

CARTA MAIOR. CUT alerta para riscos de projeto que regulamenta terceirização. 
Disponível em http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_
id=19956). Acessado em 13 abr. 2012. (Adaptado)

O que diferencia um teórico clássico dos demais é sua capacidade de permanecer atual, isto é, oferecer-nos 
instrumentos teóricos válidos para analisar situações presentes. Assim, Marx emprestou reflexões sobre o Estado 
e estas são capazes de jogar luz sobre o processo legislativo nacional, ilustrado pelo fragmento acima, visto que o 
autor

A) compreendeu o Estado como expressão das classes em conflito e, assim sendo, o processo legislativo refletiria 
interesses de setores antagônicos.

B) apresentou, tal como Aristóteles e Platão, os compromissos últimos do Estado com a promoção da virtude e o 
bem comum, expressa na tentativa de regulamentar as terceirizações.

C) revelou a independência do Estado em relação à sociedade civil, sobretudo porque o processo legislativo não 
é acessível à população comum.

D) defendeu o Estado como juiz imparcial, de modo que nenhuma classe seria beneficiada por leis ou recursos 
públicos, distribuídos justamente.
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QUESTÃO 60

Levante Popular da Juventude promove “esculacho” no STF

O Levante Popular da Juventude manteve a ousadia que o notabilizou nos últimos dias 
e promoveu, nesta quinta (12), um “esculacho” em frente ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), em Brasília (DF), com a simulação de cenas de tortura em pau-de-arara, prática 
comum durante a ditadura militar brasileira. Para o movimento, a corte máxima do país é 
uma das principais responsáveis pela impunidade que cerca os crimes contra os direitos 
humanos cometidos no período, já que, em 2010, reafirmou a validade da Lei da Anistia, 
de 1979, que concede perdão incondicional aos militares.

CARTA MAIOR. Levante Popular da Juventude promove “esculacho” no STF. Disponível 
em http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=19950. Aces-
sado em 13/04/2012. (Adaptado)

O fragmento acima possibilita o reconhecimento de que a luta pela democratização da sociedade brasileira não 
terminou e transcende os processos eleitorais regulares típicos do modelo representativo, pois

A) amplia a participação popular ao permitir que estudantes tenham acesso aos seus representantes eleitos no 
Supremo Tribunal Federal.

B) ratifica o apoio que os movimentos contrários à ditadura deram à interpretação corrente de que a Lei de Anistia 
perdoou militares e militantes de esquerda.

C) permite-nos perceber a existência de movimentos sociais dispostos a promover a releitura da história recente 
para garantir o direito à verdade.

D) reforça a compreensão de que a democracia exige, para sua efetividade, a manutenção de níveis de criminali-
dade reduzidos.




