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Filosofia

FILOSOFIA

QUESTÃO 01

E agora vou falar; e tu, escuta as minhas palavras e guarda-as bem, pois vou dizer-te dos 
únicos caminhos de investigação concebíveis. O primeiro (diz) que (o ser) é e que o não 
ser não é; este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. O segundo, que não é, é 
e que o não-ser é necessário; esta via, digo-te é imperscrutável; pois não podes conhecer 
aquilo que não é – isto é impossível -, nem expressá-lo em palavra.

BORNHEIM, G. A. Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 55.

O texto acima permite inferir que, para Parmênides, 

A) somente podemos conhecer o ser. 

B) tanto é possível conhecer o ser, quanto o não-ser. 

C) é impossível conhecer o não-ser, mas podemos expressá-lo. 

D)	 o	segundo	caminho	de	investigação	afirma	que	o	não	ser	é,	e	que,	mesmo	assim,	é	também	um	caminho	para	
a verdade. 

QUESTÃO 02

Para Aristóteles, todos os homens desejam, por natureza, saber. No entanto, é somente quando percebemos a 
própria ignorância é que buscamos o saber, tal como se pode perceber em sua célebre passagem:

Que	(a	filosofia)	não	é	uma	ciência	prática,	é	evidente	pelos	que	primeiro	filosofaram,	pois	
os	homens	começam	e	começaram	sempre	a	filosofar	movidos	pelo	espanto	[...]	aquele	
que	se	coloca	uma	dificuldade	e	se	espanta	reconhece	sua	própria	ignorância.	Por	isso,	
o	que	ama	os	mitos	é,	de	certa	maneira,	filósofo,	pois	o	mito	está	repleto	de	espanto.	De	
sorte	que,	se	filosofaram	para	fugir	da	ignorância,	é	claro	que	buscavam	o	saber	em	vista	
do conhecimento e não em vista de alguma utilidade.

ARISTÓTELES. Apud CHAUÍ, M. Introdução à História da Filosofia. Cia das Letras, 
2002, p. 328.

Com base no texto acima, conclui-se que, para Aristóteles,

A)  cabe	à	filosofia	unir	conhecimento	e	utilidade.

B)  as respostas para o espanto, provocado pelo reconhecimento da própria ignorância, encontra-se nos mitos. 

C)  a	percepção	da	própria	ignorância	é	o	primeiro	passo	para	filosofar.	

D)  a	filosofia	é	também	uma	ciência	prática,	que	busca	o	saber,	tendo	em	vista	alguma	utilidade.		
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QUESTÃO 03

A	filosofia	agostiniana	sobre	o	conhecimento	apresenta	uma	semelhança	importante	com	
o pensamento de Platão. Para santo Agostinho (354-430), Deus é a suprema verdade e, 
por	ser	onisciente	(conhecer	tudo)	é	a	única	origem	possível	do	saber	[...].	Nenhum	co-
nhecimento verdadeiro pode ser introduzido na mente de uma pessoa a partir de fora, por 
meio do ensino ou de observação.

CHALITA, Gabriel. Vivendo a Filosofia, São Paulo, Atual, 2006, p. 125.

Considerando	a	concepção	de	conhecimento	em	Agostinho,	e	o	texto	acima,	é	possível	afirmar	que

A)  o conhecimento que se origina nos sentidos é verdadeiro.

B)  o conhecimento é interior e individual, portanto, não há verdades absolutas.

C)  nenhum conhecimento verdadeiro é possível, pois não se pode ensiná-lo a ninguém.

D)  o conhecimento verdadeiro advém do Mestre interior.

QUESTÃO 04

Mesmo em relação àquelas verdades a respeito de Deus que podem ser investigadas pela 
razão natural, foi necessário que o homem fosse instruído pela revelação divina, pois a 
investigação dessas verdades é acessível a poucos e mesmo assim com muito esforço e 
sendo sujeita a muitos erros.

Tomás de Aquino, Suma de Teologia, I, questão 1, artigo 1, citado em: COSTA, José Sil-
veira da. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 2004, p. 97 

Tomando o texto acima como referência, a teologia é necessária, porque

A) a revelação divina é superior à razão natural. 

B) a razão natural, por si só, é incapaz de conhecer qualquer verdade a respeito de Deus.

C) as verdades mais importantes sobre Deus são inacessíveis à razão natural. 

D) a razão natural é capaz de conhecer, através de muito esforço, todas as verdades a respeito de Deus. 
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QUESTÃO 05

Partícula de Deus, rosa, Sacro Império Romano Germânico. O que há por trás de um 
nome? As complexidades envolvidas no ato de nominar não passaram despercebidas 
pelos antigos, do que dá mostra a célebre querela dos universais. A questão é colocada 
de modo quase poético no problema do nome da rosa. Para Pedro Abelardo (1079-1142), 
designadores universais, como “homem”, ou melhor, a “hominidade”, existem apenas 
como pensamentos em nossas mentes – e não concretamente no mundo das ideias, 
como defendia Platão, ou em cada um dos homens como queria Aristóteles. Assim, o 
nome	 “rosa”,	mesmo	que	não	houvesse	mais	 rosas,	 ainda	significaria	algo	em	nossas	
cabeças, ou a própria proposição “não existem rosas” não teria sentido.  

SCHwARTZMAN, Hélio. Maldita partícula. Folha de S. Paulo, 18/12/2011. p.2.

Quanto à questão dos universais, Pedro Abelardo considera que

A)	 as	ideias	significadas	pelos	nomes	correspondem	a	essências	que	existem	à	parte	das	coisas.	

B)	 as	ideias	significadas	pelos	nomes	não	têm	existência	real	(realismo),	nem	correspondem	a	essências.	

C)	 as	ideias	significadas	pelos	nomes	correspondem	a	essências	que	são	a	estrutura	das	coisas.	

D)	 os	nomes	que	usamos	para	significar	as	coisas	não	passam	de	palavras	vazias	de	significado	(flatus vocis). 

QUESTÃO 06

A diferença entre os governos consiste na diferença do soberano, ou pessoa representante 
de todos os membros da multidão. Dado que a soberania ou reside em um homem ou 
em uma assembleia de mais de um, e que em tal assembleia ou todos têm o direito de 
participar, ou nem todos, mas apenas certos homens distinguidos dos restantes, torna-
se evidente que só pode haver três espécies de governo. Porque o representante é 
necessariamente um homem ou mais de um, e caso seja mais de um a assembleia será 
de todos ou apenas de uma parte.

HOBBES, Thomas. O Leviatã.  Coleção Os Pensadores. Trad. João P. Monteiro e Maria 
B. N. da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1979. p. 114.

Com base no texto acima, infere-se que, para Hobbes, 

A) não há relação direta entre governo e soberania, sendo que o governo não necessariamente é o soberano.  

B) o sistema democrático é possível, uma vez que a soberania pode residir em uma assembleia em que todos têm 
o direito de participar. 

C) há três espécies de governo: em duas, o governo é composto por um único homem, na outra, por uma 
assembleia.  

D) governo e soberania são distintos: a soberania é sempre de todos, mas o governo nem sempre, podendo estar 
nas mãos de alguns ou de um só.  
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QUESTÃO 07

René Descartes formula sua concepção de conhecimento para encontrar conhecimentos que são certos e 
verdadeiros.	Sua	teoria	define	três	tipos	de	ideias:	inatas,	adventícias	e	fictícias,	que	se	diferenciam	tanto	sobre	a	
origem, quanto sobre o valor de verdade. 

De	acordo	com	o	filósofo,	as	ideias	inatas	são	definidas	como	sendo

A) ideias que pertencem ao espírito humano, como, por exemplo, Deus e a matemática.

B) a combinação de ideias diferentes, como, por exemplo, uma montanha de ouro e o centauro. 

C) ideias advindas dos sentidos, como, por exemplo, o calor de uma lareira. 

D)	 ideias	formuladas	ao	longo	da	história	da	filosofia,	como,	por	exemplo,	o	conceito	de	substância.

QUESTÃO 08

David Hume propôs uma concepção de conhecimento que se fundamenta na distinção entre impressões e 
ideias. Com base em tal concepção, elabora sua teoria do conhecimento, na qual critica as posições dos inatistas. 

Assim, sobre a relação entre as impressões e ideias, para Hume,

A) para se atingir ideias verdadeiras, deve-se desprezar as impressões dos sentidos.

B) as ideias são anteriores e mais intensas do que as impressões. 

C) as impressões, sendo decorrentes das ideias, são mais intensas.

D) as impressões são anteriores e mais intensas do que as ideias. 
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QUESTÃO 09

Immanuel Kant propõe uma nova concepção da relação entre sujeito e objeto no uso teórico da razão. Esta 
concepção parte da concepção de “revolução copernicana”, assim descrita por Kant:

O mesmo aconteceu com os primeiros pensamentos de Copérnico que, depois das coisas 
não quererem andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes admitindo-
se que todo o exército de astros girava em torno do espectador, tentou ver se não seria 
mais bem-sucedido se deixasse o espectador mover-se, e, em contrapartida, deixasse os 
astros em repouso.

KANT, I. Crítica da Razão Pura. Coleção Os Pensadores. Trad. Valerio Rohden e Udo B. 
Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 14.

Com	 base	 nas	 informações	 e	 no	 trecho	 acima,	 	 é	 correto	 afirmar	 que	 uma	 consequência	 adequada	 do	
pensamento de Kant é que

A) os objetos devem se regular pela natureza da nossa faculdade de intuição. 

B) nossa faculdade de intuição depende inteiramente dos sentidos para formular os juízos sintéticos a priori. 

C) os objetos não são necessários para o conhecimento, pois todo ele está pronto em nosso entendimento.

D) a faculdade da intuição deve regular-se pelos objetos que desejamos conhecer. 

QUESTÃO 10

Para Nietzsche, há um antagonismo entre posturas diferentes: a moral do escravo e a moral do senhor. A 
primeira é herdeira do pensamento socrático-platônico e do judaico-cristão, sua principal característica é acreditar 
que haja um mundo superior, donde derivam os valores éticos fundamentais. A segunda é caracterizada pelo “sim à 
vida”, ou seja, por acreditar que os valores éticos são derivados apenas das próprias relações humanas.

Com	base	no	trecho	acima,	pode-se	afirmar	que,	para	Nietzsche,	

A)  a	moral	do	escravo,	fundada	na	filosofia	platônica	e	no	cristianismo,	representa	o	domínio	dos	mais	fortes	sobre	
os mais fracos.

B)  a moral do escravo resultou numa sociedade caracterizada pela valorização da força, da saúde, da criatividade, 
do amor à vida, da embriaguez dionisíaca. 

C)  a moral do escravo resulta na concepção de que o mundo material deve ser valorizado ao extremo, uma vez que 
não há outro mundo ao qual desejemos aspirar, como, por exemplo, aquele ao qual, normalmente, chamamos 
céu.  

D)  a moral do escravo nega a vida, a alegria, os sentidos; exalta os valores extra-humanos; é a moral dos fracos 
e ressentidos.
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HISTÓRIA

QUESTÃO 11

Na cidade de Florença, em 1348, nenhuma prevenção foi válida, nem valeu a pena 
qualquer providência dos homens. A praga, a despeito de tudo, começou a mostrar, quase 
ao principiar na primavera, de modo horripilante e de maneira milagrosa, os seus efeitos. 
Pouco adiantaram as súplicas humildes feitas em número muito elevado, às vezes por 
pessoas devotas isoladas, por procissões de pessoas, alinhadas, dirigidas a Deus.

BOCCACCIO, Giovanni. Decamerão. São Paulo: Nova Cultural, 2003. p. 9-10. (Trecho 
adaptado).

Escrito entre os anos de 1348 e 1353, Decamerão relata os horrores provocados pela peste negra na cidade de 
Florença. O trecho acima ressalta

A)  a epidemia como um castigo impiedoso de Deus ante os pecados dos homens. 

B)  a epidemia como consequência do atraso da ciência no mundo medieval. 

C)  a experiência da epidemia como determinante no surgimento da Reforma Religiosa.

D)  a vulnerabilidade humana diante da experiência trágica da epidemia. 
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QUESTÃO 12

Considere a tela e o trecho que se seguem.

Óleo sobre tela. José María Obregón. Inspiração de Cristóvão Colombo. 1856. México.
 

A pintura captura os dois elementos centrais do mito de Colombo: o uso brilhante da tecnologia de seu tempo 
e, sobretudo, a genialidade de sua visão. 

Os contextos mais amplos das atividades dos conquistadores foram sobrepujados por 
uma visão personalista da Conquista, visão que confere primazia de causa e explicação a 
um punhado de homens excepcionais. O nosso Colombo é um homem não do século XV, 
mas do XIX – com tintas do século XX. 

RESTALL, Matthew. Sete Mitos da Conquista Espanhola. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. p. 25-63. (Trecho adaptado).

Da perspectiva da obra de Restall, a obra Inspiração de Cristóvão Colombo revela

A) informações sobre o Descobrimento da América sob a perspectiva de Colombo.

B) a busca obstinada de Colombo por novas terras, advinda da devoção à ciência e à fé.

C) uma imagem idealizada de Colombo e do Descobrimento da América.

D) o momento histórico no qual o Descobrimento da América era projetado por Colombo.
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QUESTÃO 13

Na administração da burocracia colonial portuguesa não havia separação entre o que 
atualmente chamamos de Legislativo, Judiciário e Executivo. O Senado da Câmara era 
composto de vereadores eleitos entre os homens bons das vilas e cidades e presidido pelo 
juiz ordinário, autoridade máxima no nível local, assim como o juiz de fora. O governador-
geral, além do governo político e administrativo, exercia sua autoridade sobre os assuntos 
judiciais.  

LARA, Silvia Hunold. Introdução. In: Ordenações Filipinas: livro V. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999. p. 25. (Trecho adaptado)

Em se tratando de Brasil, de que maneira, no período colonial, se expressava a ausência de separação entre 
os poderes políticos?

A) As ações do governador-geral estavam restritas ao âmbito do município e ao exercício do Poder Militar.

B) Autoridades que hoje em dia representam o Poder Judiciário, como os juízes, presidiam o Senado da Câmara.

C) O governador-geral desempenhava papel que atualmente é exercido pelo Poder Moderador.

D) Os vereadores representam atualmente o Poder Judiciário, assim como na época colonial.
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QUESTÃO 14

Nas ruas de Buenos Aires é possível ouvir os sotaques de todos os dialetos italianos, além 
do catalão que era a língua dos trovadores, o galego na qual o rei sábio compunha suas 
‘cantigas’, o francês do norte e do Midi, o galês, o inglês de todos os condados e assim 
por diante. E todos esses sons e modos de expressão diferentes tornam nossa audição 
cosmopolita e nos incapacitam para sequer tentar imobilizar a língua nacional, na qual são 
escritos nossos numerosos periódicos, na qual nossas leis são debatidas e promulgadas, 
e que é o veículo pelo qual nós, porteños, nos comunicamos.

GUTIéRREZ, Juan María. Apud. MYERS, Jorge. Língua, história e política na identidade 
argentina, 1840-1880. In. PAMPLONA, Marco A. e DOYLE, Don H. (orgs.). Nacionalismo 
no Novo Mundo: a formação de Estados-Nação no século XIX.  Rio de Janeiro : Record, 
2008. p. 193-196.

O debate sobre o status da língua “argentina” ganhou destaque nas últimas décadas do século XIX. Juan 
María Gutiérrez, em 1873, posicionava-se contra a política cultural da Espanha de preservação da pureza da língua 
espanhola nas antigas colônias. Segundo Gutiérrez, a ideia de impureza da língua argentina está relacionada
 
A)	 ao	reconhecimento	das	várias	influências	linguísticas	na	composição	da	língua	argentina:	a	europeia,	a	indígena	

e a criolla.

B) ao projeto de identidade nacional formada por várias interações linguísticas e culturais advindas do processo de 
imigração.

C) à reação argentina contra a valorização da cultura ibérica empreendida por imigrantes espanhóis, jornalistas, 
artistas e escritores. 

D) à posição de subalternidade assumida pelos países latinoamericanos frente ao imperialismo europeu vigente 
no período.
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QUESTÃO 15

A Abolição, via de regra, tem sido tratada apenas como um evento produzido pelas 
elites e para as elites, sem nenhuma participação de escravos, forros e homens livres 
pobres.	No	entanto,	essa	visão	simplificadora	não	resiste	a	uma	análise	mais	apurada	dos	
documentos históricos. De fato, à revelia da vontade das elites políticas e econômicas, 
os	escravos	e	os	desclassificados	em	geral	participaram	ativamente	da	Abolição,	muitas	
vezes	desafiando	a	própria	liderança	política	e	a	“tranquilidade	pública”.		

MACHADO, Maria Helena. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da 
abolição. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, EDUSP, 1994. p. 243 (Trecho adaptado).

Os embates em torno do processo de Abolição da escravidão no Brasil não se encerraram com o 13 de maio 
de 1888. Derrubado o sistema escravista, teve início uma batalha a respeito da memória da Abolição. O texto acima 
destaca

A) a atuação da classe média urbana, que conduziu movimentos de rebeldia de escravos e forros pela liberdade, 
evitando abalos na ordem pública.

B)	 o	“não	quero”	dos	escravos	e	desclassificados	em	geral	diante	da	escravidão,	a	despeito	dos	projetos	graduais	
de abolição.

C)	 o	papel	das	elites	políticas	e	econômicas	no	processo	de	Abolição,	a	fim	de	manter	o	controle	e	o	domínio	sobre	
os ex-escravos.  

D) a importância das leis emancipacionistas que foram gradativamente minando a existência do sistema escravista, 
a exemplo da lei do ventre livre.
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QUESTÃO 16

Os	glorificadores	da	expansão	conseguiram	fazer	triunfar	a	ideia,	hoje	ainda	viva	em	vários	
setores	da	vida	econômica,	de	que	a	expansão	ultramarina	era	o	objetivo	final	da	política,	
tendo sido os ingleses, entre outros, os primeiros a associar os benefícios do imperialismo 
ao triunfo da civilização, esse grande feito dos “povos superiores”. No momento em que 
os avanços da ciência asseguravam aos mais dotados a tarefa de espalhar pelo mundo 
os benefícios do progresso, os ingleses se julgavam destinados a realizar essa tarefa e, 
graças ao seu avanço, ao seu savoir-faire, se encarregavam do “fardo do homem branco”.

FERRO, Marc. O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 22-23 
(Trecho adaptado)

Marc Ferro, no livro acima referido, analisa em que medida o imperialismo se difere da expansão colonial das 
últimas décadas do século XVI e início do XX. Nesse aspecto, o imperialismo, para o autor, 

A) favoreceu os ingleses, que se encarregavam de civilizar o mundo, cumprindo uma missão libertadora. 

B) foi o triunfo dos objetivos políticos e expansionista inglês associado ao processo civilizador sem função 
econômica precisa.

C)	 teve,	na	teoria	do	darwinismo	social,	uma	das	justificativas	teóricas	para	a	investida	das	potências	ocidentais	
sobre a África e Ásia.

D) obteve resultados positivos, ao propor as benesses do progresso conquistadas e propagadas pelos ingleses. 
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QUESTÃO 17

Em 1904, o repórter d’ A Tribuna, falando a elementos do povo sobre a Revolta da Vacina, 
ouviu de um preto acapoeirado frases que bem expressavam a natureza da revolta. 
Chamando	o	repórter	de	“cidadão”,	o	preto	justificava	a	revolta:	era	para	“não	andarem	
dizendo que o povo é carneiro”. O mais importante era “mostrar ao governo que ele não 
põe o pé no pescoço do povo”. 

CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não 
foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p.139. (Trecho adaptado) 

Em 1904 não era a primeira vez que o Rio de Janeiro se tornara palco de uma insurreição 
dessa natureza. Desde os últimos anos do Império a cidade assistia, de tempos em 
tempos, a sucessivas irrupções de descontentamento popular. Em 1880, um aumento nas 
passagens dos bondes causara mobilização, em 1893, era a vez dos impostos sobre itens 
de consumo levar o povo às ruas, em 1904, a obrigatoriedade da vacina.  

PEREIRA, Leonardo A. de Miranda, As barricadas da saúde: vacina e protesto popular 
no Rio de Janeiro da Primeira República. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2002. p.11. (Trecho adaptado) 

A relação estabelecida entre o povo e o Estado, nos últimos anos da Monarquia e no período de consolidação 
da República no Brasil, é tema frequente nos trabalhos de historiadores. A partir dos textos acima, essa relação 
caracterizava-se pela

A)  impossibilidade da instauração de um governo, já que a população reagia violentamente às medidas que 
restringiam suas liberdades. 

B)  necessidade de um Estado autoritário, que controlasse as massas populares, vistas como despreparadas para 
o exercício da cidadania. 

C)  abdicação do voto como instrumento de transformação social, uma vez que a população reconhecia efeitos 
mais imediatos nas manifestações públicas.  

D)  existência, por parte da população, da noção de um conjunto de direitos e deveres que teriam de ser respeitados 
e colocados em prática pelo Estado. 
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QUESTÃO 18

In: VALENTE JÚNIOR, Valdemar. Lenço no pescoço, samba no bolso. Revista de História 
da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, p. 58 - 61, 01 fev. 2009.

Os sambas transcritos acima revelam a ocorrência de uma mudança em relação à ideia de malandragem, 
marcada pelo contexto histórico em que eles foram produzidos. Essa transformação pode ser associada 

A) ao regime do Estado Novo que, através do DIP, promoveu intensa propaganda do trabalhismo, investindo na 
formação de um proletariado ordeiro e tutelado. 

B) ao projeto de modernização do Brasil empreendido pelo governo de Juscelino Kubitschek, que tinha na exaltação 
do trabalho uma de suas marcas fundamentais.       

C) à instauração do AI-5, que censurou qualquer forma de desvio da conduta ideal do trabalhador brasileiro, o que 
poderia fortalecer discursos comunistas contra o trabalho.

D) à política urbana de reforma da capital federal promovida por Pereira Passos, no início da República, que 
condenava a chamada prática da “vadiagem” nos espaços públicos.

Lenço no Pescoço
 

wilson Batista, 1933 

Meu chapéu do lado
Tamanco arrastando
Lenço no pescoço
Navalha no bolso
Eu passo gingando
Provoco	e	desafio
Eu tenho orgulho
Em ser tão vadio

Sei que eles falam
Deste meu proceder
Eu vejo quem trabalha
Andar no miserê
Eu sou vadio
Porque	tive	inclinação	[...]

O Bonde de São Januário

wilson Batista e Ataulfo Alves, 1941 

Quem trabalha é que tem razão
Eu digo e não tenho medo de errar
O bonde São Januário
Leva mais um operário:
Sou eu que vou trabalhar

Antigamente eu não tinha juízo
Mas resolvi garantir meu futuro
Vejam vocês:

Sou feliz, vivo muito bem
A	boemia	não	dá	camisa	a	ninguém	[...]
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QUESTÃO 19

A era Mao Tsé-tung não foi um caos e mesmo retrocesso para a sociedade chinesa como 
muitos pensam, notadamente os ideólogos do capitalismo Ocidental, sua grande imprensa 
e os atuais burocratas vermelhos do Partido-Estado da China. Entre 1952 e 1978, período 
em	que	Mao	teve	forte	influência	na	sociedade	chinesa,	tanto	na	economia,	na	política	e	
no aspecto ideológico, a sociedade chinesa obteve resultados importantes. Neste período 
o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou em 6,2%; a indústria teve forte aumento, 9,4%; 
os serviços cresceram a taxas de 4,5%; em relação à agricultura, o seu crescimento foi de 
3,4% ao ano. 

ZENHA, Ari de Oliveira. A Revolução Chinesa. Revista Caros Amigos, 31/01/2011. 
Disponível em: http://carosamigos.terra.com.br/index2/index.php/artigos-e-debates/1389-
a-revolucao-chinesa Acesso em: 07/04/2012. (Trecho adaptado)

O regime de Mao Tsé-tung atingiu seu clímax na Revolução Cultural de 1966-76, uma 
campanha contra a cultura, a educação e a inteligência sem paralelo na história do século 
XX. Praticamente fechou a educação secundária e a universitária durante dez anos, 
suspendeu a prática da música clássica e outras (ocidentais), reduziu o repertório nacional 
de teatro e cinema a meia dúzia de obras politicamente corretas. A luz que brilhava da 
China comunista nas artes continuou bruxuleante.

HOBSBAwN, Eric. A era dos extremos. São Paulo: Cia das Letras, 1995, p. 488. (Trecho 
adaptado)

Os textos destacam diferentes elementos acerca da era Mao Tsé-tung na China. Os autores nos textos citados

A)  expõem argumentos contraditórios ao caráter de luta contra os privilégios de classe e o modo de vida burguês. 

B)  apresentam	 argumentos	 que	 confirmam	 a	 positividade	 do	 caráter	 revolucionário	 do	 processo	 ocorrido	
indistintamente em todos os setores da sociedade. 

C)  apresentam	argumentos	que	justificam	a	abertura	econômica	aos	países	capitalistas	e	a	aproximação	intelectual	
com o ocidente. 

D)  expressam concepções distintas sobre a revolução, na medida em que contrapõem o sucesso de dados 
econômicos ao autoritarismo e a repressão intelectual.
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QUESTÃO 20

Artigo da Reuters sobre a 6ª Cúpula das Américas realizada em Cartagena, Colômbia, 
15 de Abril de 2012.

Pela primeira vez, nações aliadas dos EUA, como a Colômbia, reforçaram a demanda de 
que Cuba esteja presente na próxima reunião da Organização dos Estados Americanos 
(OEA). O presidente do Equador, Rafael Correa, boicotou o evento por causa da questão 
cubana. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, também não participou da cúpula.  
Venezuela,	Equador,	Bolívia,	Nicarágua	e	algumas	nações	caribenhas	afirmaram	que	não	
participarão de outras cúpulas se Cuba for excluída.

Artigo da AFP sobre o resultado da 6ª Cúpula das Américas.

O assessor presidencial para Assuntos Internacionais do Brasil, Marco Aurélio Garcia, 
confirmou	 que	 os	 presidentes	 não	 assinaram	 a	 declaração	 final	 devido	 à	 decisão	 de	
Estados Unidos e Canadá de vetar a proposta de convidar Cuba para as próximas Cúpulas, 
e também por não apoiar a reivindicação argentina de soberania sobre as ilhas Malvinas.

Disponível em http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5721164-EI294,00-Cupul
a+das+Americas+termina+com+impasse+sobre+Cuba.html com acesso em 15/04/2012.

O desfecho da 6ª Cúpula das Américas revela

A) a manutenção da política externa norte-americana fundada nos princípios da doutrina Monroe.

B)	 o	peso	histórico	da	Revolução	Cubana	e	suas	distintas	significações	para	os	países	participantes.

C) o enfraquecimento das ações latinoamericanas frente ao posicionamento das grandes potências regionais.

D) a retomada dos preceitos da Revolução Cubana por países cujos chefes de Estado são oriundos da esquerda 
revolucionária.
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La pionerita y el presidente
Por Yoani Sánchez

Fue el primer presidente norteamericano contra el que grité una consigna. Ya no recuerdo con  
precisión las palabras de aquel insulto, pues han pasado casi treinta años. Sin embargo, guardo la  
sensación de mis puños crispados, de mi uniforme rojo y blanco sacudido con cada alarido que le lanzaba 
a Jimmy Carter, quien –según mi maestra de preescolar– iba a destruirnos la isla, las palmas, los pupitres 
del aula, la alegría.

Y tres décadas después estoy aquí, en La Habana, conversando con él y junto a otros rostros conocidos 
de nuestra incipiente sociedad civil. En poco me parezco ahora a aquella pionerita hundida en la histeria 
de los slogans políticos y este hombre con el que hablo no me encaja en el papel del gobernante que fue 
blanco de mis insultos. Ahora es un mediador, un hombre que no parece interesado en borrar a Cuba 
del mapa, como una vez me aseguraron en la escuela primaria. Así que la niña que debió ser el “hombre 
nuevo” y el ex comandante de las fuerzas armadas de Estados Unidos se han encontrado en un momento 
de sus vidas en que ninguno de los dos tiene la misma posición de antaño; en que el camino de ambos ha 
tomado la dirección del diálogo, aunque un día hubiéramos podido matarnos, enfrentados en algún campo 
de batalla.

Lo veo hablar y me pregunto si él sabrá que a mí me formaron para odiarlo ¿Estará al tanto de que 
fue	el	malo	de	mis	cuentos	infantiles,	el	rostro	de	las	grotescas	caricaturas	de	los	periódicos	oficiales,	el	
hombre al que la propaganda gubernamental culpaba de todos nuestros males? Claro que lo sabe y aún 
así me extiende su mano, me dirige la palabra, me lanza una pregunta. Aún así, el que fue “el enemigo” 
me regala sus frases amables.

Fuera del hotel Santa Isabel donde nos hemos reunido, en algún colegio de la zona, otra niña repite sus 
consignas, aprieta las manos, vocifera, centra su mente en el rostro de un hombre al que dice aborrecer. 
Afortunadamente, ella también olvidará los vocablos que grita en este minuto, borrará de su mente los 
lemas cargados de resentimiento que hoy le hacen corear.
————————————-
P.D: A continuación pongo el mensaje, acompañado de un presente, que entregamos al señor Jimmy 
Carter en nombre de varios bloggers y otros cubanos:

La Habana 30 de marzo de 2011

Señor Jimmy Carter:

En nombre de varios bloggers alternativos y de otras personas de la sociedad civil cubana, queremos 
entregarle este presente. Se trata de una  muestra pequeña de los alimentos que trabajadores por cuenta 
propia logran hacer a partir del maní, palabra con la que en Cuba nombramos al cacahuete, ese fruto seco 
que usted conoce tan bien.
A lo largo de medio siglo, el maní ha sido uno de los pocos productos que ha escapado del control  
planificador de nuestro estado. Incluso en los días más duros del llamado período especial una de las  
pocas cosas que podía comprarse en mercado libre producido por personas independientes eran estos  
cucuruchos y confituras que hoy aquí le entregamos. Hubo momentos en que tuvo que pasar  
prácticamente a la clandestinidad y el tradicional pregón de “maní, el manisero llegó…” se convirtió en una 
frase susurrada en los oídos de los clientes.

Este transgresor alimento popular, al alcance de todos los bolsillos, se ha erigido en emblema de la  
resistencia ciudadana ante las pretensiones totalitarias, en un reducto de creatividad e ingenio ante 
el centralismo y el control. He aquí el maní, un vencedor de las dificultades, un porfiado desobediente  
transformado ahora en símbolo de unión, en punto de confluencia entre su pueblo y el nuestro.
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QUESTÃO 21

Há equivalência de sentido entre o termo destacado em espanhol e sua tradução para o português em

A)  “nuestra incipiente	sociedad	civil”	=	insignificante

B)  “la isla, las palmas, los pupitres del aula” = quadros

C)   “de mi uniforme rojo y blanco” = roxo

D)  “blanco de mis insultos” = alvo

QUESTÃO 22

Na frase “guardo la sensación de mis puños crispados, de mi uniforme rojo y blanco”, a autora expressa sua

A) motivação em relação à continuidade da luta cubana.

B) insatisfação em relação à formação que recebeu em Cuba.

C) compreensão em relação ao bloqueio norte-americano.

D) oposição em relação ao governo norte-americano.

Disponível em: http://www.desdecuba.com/generaciony/?p=4771. Acesso em:
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QUESTÃO 23

No fragmento “ninguno de los dos tiene la misma posición de antaño”, a expressão destacada se refere

A) à criticidade.

B) ao passado.

C) ao antagonismo.

D) às divergências.

QUESTÃO 24
  

No fragmento “Lo veo hablar y me pregunto si él sabrá que a mí me formaron para odiarlo”,  a autora do texto

A)  duvida	que	Jimmy	Carter	saiba	sobre	a	instrução	que	ela	recebeu	com	a	finalidade	de	odiá-lo.

B)  se questiona em relação ao conhecimento que Jimmy Carter teria sobre a formação recebida para disseminar 
o ódio.

C)  reflete	em	função	da	possível	compreensão	de	Jimmy	Carter,	quando	souber	que	ela	foi	treinada	para	odiá-lo.

D)  se indaga sobre a possibilidade de Jimmy Carter saber que ela foi criada com o propósito de odiá-lo.

QUESTÃO 25

A expressão que faz referência a protestos proferidos pela autora a Jimmy Carter é:

A)  “lemas cargados de resentimiento”.

B)  “repite sus consignas, aprieta las manos”.

C)  “me dirige la palabra, me lanza una pregunta”.

D)  “cada alarido que le lanzaba”.

QUESTÃO 26

De acordo com a mensagem dos blogueiros cubanos, o produto de que foi feito o presente dado a Jimmy Carter

A)  é considerado um símbolo de resistência à forma de governo adotada em Cuba.

B)  é de difícil comercialização devido à política controladora do governo cubano.

C)  é desconhecido pelo ex-presidente norte-americano e por outros estrangeiros.

D)  é produzido industrialmente por empresas norte-americanas instaladas em Cuba.
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QUESTÃO 27

Leia o seguinte fragmento extraído da mensagem escrita pelos blogueiros cubanos e assinale a alternativa que 
apresenta um equivalente para o termo em destaque.

Hubo momentos en que tuvo que pasar prácticamente a la clandestinidad y el tradicional 
pregón de ‘maní, el manisero llegó…’ se convirtió en una frase susurrada en los oídos de 
los clientes.

A) anuncio

B) cartel

C) propaganda

D) letrero

QUESTÃO 28

Maní e cacahuete são palavras utilizadas em espanhol para nomear o que no Brasil se conhece por

A)  macadâmia.

B)  castanha.

C)  amendoim.

D)  amêndoa.

QUESTÃO 29

Incluso en los días más duros del llamado período especial una de las pocas cosas que 
podía comprarse en mercado libre producido por personas independientes eran estos 
cucuruchos y confituras que hoy aquí le entregamos.

Relacione	o	fragmento	acima	à	imagem	que	acompanha	o	texto	e	assinale	a	alternativa	que	explica	o	significado	
das palavras destacadas.

A)  Confituras	son	papeles	arrollados	en	forma	cónica	para	contener	cosas	menudas	como	el	maní;	cucuruchos	son	
dulces preparados con maní. 

B)  Cucuruchos	y	confituras	son	recetas	a	base	de	maní,	típicas	de	Cuba,	preparadas	especialmente	para	regalarles	
a los visitantes extranjeros. 

C)  Cucuruchos	y	 confituras	 son	 recetas	a	base	de	maní,	 autorizadas	por	el	 gobierno	cubano,	para	que	se	 les	
regalen a los extranjeros.

D)  Cucuruchos	son	papeles	arrollados	en	forma	cónica	para	contener	cosas	menudas	como	el	maní;	confituras	son	
dulces preparados con maní. 
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QUESTÃO 30

 A alternativa que é condizente com o último parágrafo da mensagem escrita pelos blogueiros a Jimmy 
Carter é:

A) O alimento foi considerado transgressor e popular porque, ao longo da história de Cuba, podia ser comprado, 
clandestinamente ou não, por qualquer cubano. 

B) O produto se transformou em símbolo de união entre cubanos e norte-americanos por se tratar de algo clandes-
tino na ilha.

C) A comercialização do produto, em períodos mais difíceis, contou com a criatividade e a capacidade inventiva 
dos cubanos para fugir do forte controle norte-americano.

D) A união entre os povos cubano e norte-americano foi estabelecida graças à popularidade do alimento em ambos 
os países.
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TEXT 1 

Climate Engineers Get a PR Lesson
when you talk about messing with the planet, people can get pretty jumpy

by Joseph A. Bernstein

It sounded like an odd but harmless experiment. Last October British scientists planned to send a  
balloon more than half a mile high to spray water into the air. Yet a few days before the test, it was delayed 
amid major backlash from environmental groups.

Though the trial itself would surely have been safe, it was a step toward something far more  
controversial: geoengineering, the use of large-scale human intervention to reverse the effects of climate 
change. Instead of water, the researchers envision that their balloon may one day release tons of particu-
lates	that	would	reflect	sunlight	and	cool	the	planet.

But judging by the reaction to the pilot experiment, geoengineers will need to employ a delicate 
public relations strategy as they pursue their research. The Stratospheric Particle Injection for Climate  
Engineering, or SPICE, project entered the public eye last summer when scientists trumpeted the $200,000 
balloon experiment at the British Science Festival. The announcement generated interest but also push 
back. A Canadian environmental group sent a letter warning of drought resulting from the future release of  
sun-blocking particles and claiming that the test would cause a distraction from international efforts to cut 
greenhouse gas emissions.

Other	scientists	in	the	field,	meanwhile,	fear	the	public	rebuke	will	make	it	harder	for	them	to	run	their	
own experiments. “I would like to see them withdraw the test,” says David Keith of the Harvard Kennedy 
School,	who	has	testified	before	Congress	about	geoengineering.	He	argues	that	SPICE	should	focus	on	
assessing risks of particle dispersion rather than testing equipment. “we need to have legitimate discussion 
about concerns without having the debate framed around the safety of small experiments, which is not the 
root issue,” he says.

For now, SPICE scientists are retreating to lab research and engaging the public, including groups 
such as Greenpeace. They still plan to launch that balloon, however, perhaps as early as this month. “I don’t 
want to have to do geoengineering,” says Hugh Hunt, the University of Cambridge engineer who devised 
the	test.	“But	if	my	house	were	on	fire,	I’d	like	to	think	that	a	fire	engine	has	already	been	designed.”

Disponível em: <http://discovermagazine.com/2012/mar/31-climate-engineers-get-a-pr-lesson>. Acesso em: 10 abr. 2012.
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QUESTÃO 21

O texto Climate Engineers Get a PR Lesson apresenta um debate relacionado a problemas climáticos do 
planeta. Segundo o texto, cientistas britânicos

A) planejaram enviar um balão à atmosfera para borrifar água.   

B) desenharam um experimento prejudicial ao meio ambiente.

C) avaliaram os riscos da dispersão de partículas bloqueadoras.

D) lançaram o balão e realizaram o experimento com sucesso.

QUESTÃO 22

Based on the text, one can state that geoengineering  

A)  presents solutions to climate change widely defended by environmentalists. 

B)  suggests that modifying the environment will not prevent global warming.

C)  believes large-scale human intervention could be used to change the climate.

D)  claims that spraying water into the air will help cool the climate of the planet. 

QUESTÃO 23

Sobre o projeto SPICE, infere-se que ele

A)	 apresenta	alternativas	científicas	para	o	enfrentamento	das	secas	no	mundo.

B) pode desviar o foco da luta internacional pela redução de gases na atmosfera.

C) contribui para a essência da discussão sobre experimentos ambientais.

D) necessita de recursos públicos para sua execução, além dos $200,000 já gastos.

QUESTÃO 24

Há indícios no título, subtítulo e ao longo do texto que apontam para o fato de que os cientistas responsáveis 
pelo projeto SPICE

 
A)  precisam discutir a segurança e avaliar os equipamentos já usados. 

B)  são contrários à utilização de outros recursos de manipulação ambiental.  

C)  receiam que esta sua experiência prejudique outras pesquisas na área.

D)  devem aprender com a experiência e buscar apoio de outros grupos.
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TEXT 2

Buried Treasure
A	British	farmer’s	15-year	quest	to	find	legendary	fighter	planes	has	finally	paid	off

By Sonia van Gilder Cooke for TIME - April 18, 2012

After 15 years, a British farmer’s	quest	has	finally	paid	off.	He	has	been	
searching	 for	 a	 squadron	 of	 legendary	 fighter	 planes	 that	were	 lost	 in	
Burma during world war II. David Cundall, 62, traveled to Burma a dozen 
times.	He	spent	about	$207,000	in	the	hopes	of	finding	a	stash	of	iconic	
British	Spitfires	buried	in	the	Southeast	Asian	country.	Finally,	his	quest	
has paid off.
It sounds odd, but in fact burying planes was fairly common toward the 
end	of	the	war.	As	the	conflict	wound	down,	jet	aircraft	promised	to	make	

propeller-driven	fighters	obsolete.	Many	aircraft	were	scrapped,	buried	or	sunk	 in	order	 to	prevent	 them	
from falling into enemy hands.

A Successful Search

Cundall started his search after his friend heard from a group of U.S. 
veterans	that	they	had	stashed	Spitfires	in	the	region.	“We’ve	done	some	pretty	
silly	things	in	our	time,	but	the	silliest	was	burying	Spitfires,”	the	veterans	said.

Cundall	began	placing	ads	in	magazines	to	try	to	find	soldiers	who	might	
have	been	involved.	After	15	years	of	searching,	he	finally	managed	to	locate	
the	missing	airplanes.	The	planes	had	never	been	flown	and	were	buried	 in	
their transport crates. “we sent a borehole down and used a camera to look at 
the crates. They seemed to be in good condition,” Cundall told the Telegraph.

The aircraft arrived at a Royal Air Force base in Burma in August 1945. But by that point in the war, the 
fighters	weren’t	needed.	“In	1945,	Spitfires	were	ten	a	penny,”	said	Cundall.

Now What?

Getting the planes out of the ground is one thing. But getting them out of Burma is another. British 
Prime Minister David Cameron recently visited the country. As the Telegraph reports, Cameron’s help may 
mean	that	the	Spitfires	could	soon	be	on	their	way	back	to	the	United	Kingdom.	Cundall	hopes	that	with	the	
help	of	investors,	the	planes	can	finally	take	to	the	skies.

“Spitfires	are	beautiful	airplanes	and	should	not	be	rotting	away	in	a	foreign	land,”	Cundall	says.	“They	
saved our neck in the Battle of Britain and they should be preserved.”

Disponível em: <http://www.timeforkids.com/news/power-pictures/36856>. Acesso em: 1 maio 2012.

MICHAEL DUNNING — GETTY IMAGES

A	Spitfire	aircraft	in	flight.

LYNNE SLADKY—AP
This image from 1998 shows two 
Spitfire	aircraft	in	flight	in	England.

QUESTÃO 25

O texto Buried Treasure apresenta a história da busca de David Cundall por Spitfires, aviões ingleses de 
combate usados na II Guerra Mundial, considerados por ele um verdadeiro tesouro.

In order to rescue the buried treasure recently found, David Cundall

A)  received	financial	support	from	investors.

B)  relied on his memory to locate the planes.

C)  got help from the British government.

D)  had	to	fly	the	aircrafts	from	Burma	to	UK.
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QUESTÃO 26

De acordo com o texto, os Spitfires foram enterrados

A) após muito tempo de uso durante a II Guerra Mundial.

B) antes mesmo de serem usados na II Guerra Mundial.

C) depois de destruídos durante a II Guerra Mundial.

D) após pouco tempo de uso na II Guerra Mundial.

QUESTÃO 27

De acordo com o texto, os Spitfires foram enterrados porque

A) tornaram-se obsoletos, dado o excessivo tempo de uso.

B) poderiam eventualmente cair nas mãos dos inimigos.

C) faltaram recursos técnicos para possibilitar o seu reboque.

D) contribuiriam para prolongar ainda mais a guerra mundial.

QUESTÃO 28

Sobre os Spitfires usados na II Guerra Mundial, infere-se que

A)  custaram muito caro para Burma.

B)  foram todos destruídos na guerra.

C)  atraíram investidores europeus.

D)  foram decisivos para a Inglaterra.
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TEXT 3

Politeness: respect for others pays

Being a polite and courteous person makes one a rare individual 
in today’s world. Politeness, and a genuine concern for the rights and 
feelings of others in our society seems to have slammed the door 
in our faces. A culture of rudeness has become a feature of modern 
society. whether it’s loud cellphone conversations, line cutting, or 
terrible	customer	service	by	staff	people,	finding	politeness	 in	 the	
world is on the decline.

You	can	very	easily	find	people	who	view	politeness	and	good	
manners	as	weakness	and	as	character	flaws	to	be	overcome.	They	argue	that	rudeness	succeeds	and	
common courtesy is a mark of failure. They view rudeness to others as a sign of their superiority as people, 
and a badge of their status. They couldn’t be more wrong. Politeness and common courtesy are more likely 
to	achieve	success,	in	business	and	in	life,	than	a	selfish,	bullying	attitude.

whether in your personal relationships with others, or in your company, being polite and well mannered 
pays off in many ways. In your personal life, remembering special days, holding doors, and displaying good 
manners in general shows respect for the other person. That respect will almost always be reciprocated by 
the other person.

In business, politeness and good manners will enhance and strengthen your entire organization. Staff, 
customers, vendors, and anyone doing business with your company will appreciate your courtesy. Instead 
of missing appointments, failing to live up to your promises and obligations, and engaging in generally rude 
behaviour, you show respect for the other person and their time.

Blogs in business, marketing, public relations, and SEO search engine optimization for successful entrepreneurs. Sunday, 
March 25, 2007. Disponível em: <http://blogbusinessworld.blogspot.com.br/2007/03/politeness-respect-for-others-pays.html>.  
                    Acesso em: 29 abr. 2012.

QUESTÃO 29

No texto Politeness: respect for others pays, polidez e respeito 

A)  representam	uma	forma	de	camuflar	o	fracasso	no	mundo	dos	negócios	e	na	vida	pessoal.

B)  podem funcionar na vida privada, mas não funcionam no ambiente de trabalho.

C)  são comportamentos valorizados por serem uma forma de mostrar superioridade.

D)  são apreciados pelos colegas e podem levar ao sucesso no ambiente de trabalho.

QUESTÃO 30

Com base nas ideias do autor, infere-se que indelicadeza e atitudes agressivas 

A) predominam nas relações interpessoais contemporâneas.

B) são compreendidas no trabalho como formas de intimidação.

C) contribuem para fortalecer a imagem positiva de uma empresa.

D) demonstram fraqueza de caráter no mundo dos negócios.
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QUESTÃO 31

	Existem	países	europeus	onde	se	estimula	a	troca	de	livros	usados	por	meio	da	promoção	de	feiras	específicas	
para	esse	fim.	Suponha	que	um	leitor	leve	5	livros	de	literatura	e	que	um	segundo	leitor	leve	7	livros,	sendo		esses	
12 livros distintos entre si.

O número de diferentes maneiras de serem trocados 4 livros pertencentes ao primeiro leitor com 4 pertencentes 
ao segundo é igual a 

A)  495

B)  140

C)  175

D)  16

QUESTÃO 32

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a principal 
referência	para	classificação	das	diferentes	faixas	da	relação	peso-altura	de	pessoas	entre	16	e	60	anos.	Seu	cál-
culo é determinado pela fórmula      , em que P (em kg) e h (em metros) denotam, respectivamente, o peso e 
a altura da pessoa. 

Pedro teve sua estatura adulta alcançada aos 18 anos, quando pesava 86,7 kg e seu IMC era 30. Ao longo dos 
anos,	seu	IMC	evoluiu	de	acordo	com	o	gráfico	a	seguir

Com	base	nos	dados	desse	gráfico,	aos	30	anos,	o	peso	(em	kg)	de	Pedro	era	de

A)  101,5

B)  86,7

C)  104,4

D)  121,38
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QUESTÃO 33

Uma população, cujo número de indivíduos no instante t (em minutos), p(t), satisfaz a lei                       , em 
que k e p0 são constantes reais positivas, apresenta o chamado “comportamento de crescimento exponencial”. Em 
um estudo biológico, sob condições ideais, assuma que a população de bactérias de uma cultura apresenta esse 
comportamento, sendo que, inicialmente (t=0), existiam 4000 bactérias e, 15 minutos após a análise inicial, 12000 
bactérias. 

Mantendo-se as condições de crescimento populacional, após 1 hora, o número de bactérias dessa cultura é 
igual a

A) 324 000

B) 108 000

C) 216 000

D) 254 000

0( ) . ktp t p e=

QUESTÃO 34

Marcos protegeu o acesso a um importante arquivo no sistema de seu computador com uma senha de dois 
dígitos. Com receio de esquecê-la, ele anotou a seguinte mensagem:

Seja A o conjunto de todos os números divisíveis por 13, 14 e 18. Se eu considerar o número X como sendo o 
menor inteiro tal que         , então, a soma dos algarismos de X será a porta de entrada (senha) que tanto desejo 
lembrar.

Baseando-se na mensagem de Marcos, a senha de acesso ao arquivo é 

A) 45

B) 18

C) 36

D) 90

2X A∈



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

29
Matemática

QUESTÃO 35

Muitas campanhas de combate ao tabagismo estão sendo veiculadas pelos meios de comunicação. Suponha 
que uma empresa, com 30 funcionários, deseja saber o impacto dessas campanhas entre os seus funcionários. Para 
isso, efetua uma pesquisa, avaliando o número de cigarros que cada um dos seus funcionários fuma diariamente. 
Cada célula abaixo refere-se a um funcionário participante da pesquisa.

Com base nesses dados, se os não fumantes forem retirados, a soma da mediana com a média aritmética 
desses dados é 

A) 12,5

B) 11,5

C) 8,5

D) 6,5

4 0 5 6 0 8 3 7 0 0
0 5 5 6 0 0 6 0 8 10
0 0 4 0 10 5 0 0 12 0

QUESTÃO 36

A	figura	a	seguir	representa	a	planta	cartográfica	de	um	loteamento	de	chácaras,	cujas	medidas	indicadas	estão	
em	km	(quilômetros).		Um	problema	gráfico	no	momento	da	impressão	da	planta	não	informou	a	medida	x=BC.

       
Sabendo que os ângulos em A e C são retos, é possível calcular o perímetro desse loteamento, sendo esse 

número (em km) igual a

A)  90+10√11

B)  90+4√11

C)  90+25√11

D)  90+100√11
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QUESTÃO 37

Uma guilhotina deve ser regulada de forma a recortar cantos de uma chapa plana retangular de metal para 
a fabricação de calhas (Figura 1). Introduzindo um sistema de coordenadas cartesianas xOy, representando um 
referencial de localização, conforme indica a Figura 2, tem-se que a área de OAB é igual a 18 (unidades de área), 
e o ângulo em B é 45º (graus).  

Nessas	condições,	somando	o	coeficiente	linear	e	o	angular	da	reta	passando	por	A	e	B,	obtêm-se

A) 7

B) 5

C) 6

D) 4

QUESTÃO 38

Um tanque está cheio com uma solução salina contendo 10 kg de sal. O seguinte procedimento é realizado 
recursivamente,	 purificando	a	água	a	 cada	nova	execução	dessa	ação:	 retiram-se	 três	quartos	de	 seu	 volume,	
e acrescenta-se água pura até enchê-lo novamente; em seguida, usando um mecanismo de agitação, faz-se a 
homogeneização da solução. 

Qual o mínimo de vezes que é necessário realizar o procedimento descrito para que no reservatório reste uma 
solução salina com menos de 0,001 kg de sal? Sabe-se que log4=0,6020.

A)  10

B)  7

C)  6

D)  100
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QUESTÃO 39

Em agropecuária, o termo “cocho” é usado para designar um tipo de reservatório destinado a receber alimento, 
sal ou água para o rebanho. Um tipo simples de cocho tem a forma de metade de um prisma hexagonal regular, 
conforme	ilustra	a	figura	abaixo.

Suponha	que	um	cocho	seja	identificado	como	correspondente	à	metade	de	um	prisma,	cuja	aresta	da	base	
mede 0,6 m (metros) e a aresta lateral mede 10 m. Qual é a capacidade máxima, em litros, desse cocho?

A)  270√3

B)  2700√3	

C)  450√3

D)  5400√3
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QUESTÃO 40

Sejam as funções reais de variável real f(x)=x2,	0	≤	x	≤	2	e	g(x)	é	a	inversa	da	função	f.	

Dentre	os	gráficos	representados	nas	Figuras	de	1	a	4,	aquele	que	melhor	 representa	 	o	gráfico	da	 função	
y=h(x)=g(x+1)+2 corresponde ao da Figura

A)  2

B)  3

C)  1

D)  4
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QUESTÃO 41

Considere	a	figura	a	seguir,	que	ilustra	alguns	dos	efeitos	do	lixo	no	meio	ambiente.

Disponível em:  http://www7.rio.rj.gov.br/cgm/comunicacao/publicacoes/prestandocontas/edicoes/41/img/7.gif. 
Acesso em:  31/03/2012.

Conforme	indicado	na	figura,	o	lixo	

A) diminui a quantidade de oxigênio dissolvido nas águas aumentando a mortandade de peixes.

B) é recolhido e, muitas vezes, depositado em lixões improvisados para evitar a poluição do solo.

C) tem tido destino adequado, quando lançado ao mar, pois colabora na formação de novos corais.  

D) aumenta a penetração de luz para o interior dos lagos e rios, colaborando para a fotossíntese aquática.
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QUESTÃO 42

Considere	a	figura	abaixo.

Disponível em: http://www.qmc.ufsc.br/organica/exp7/images/extrator02.gif. Acesso em:  31/03/2012.

O esquema acima ilustra uma técnica que permite separar

A)  ácido acético diluído e aldeído fórmico.

B)  propanona e álcool etílico.

C)  água e benzeno.

D)  querosene e gasolina.

QUESTÃO 43

O vinho contém cerca de 16% (v/v) de álcool. Pela ação de microorganismos e do oxigênio do ar, esse álcool 
sofre oxidação.

O produto dessa oxidação é

A) metanal. 

B) ácido etanoico.

C) propanona.

D) álcool terciário.
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QUESTÃO 44

Considere	a	figura	abaixo.

Disponível	em:	http://marcomerlin.files.wordpress.com.	Acesso	em:	01/04/2012.

Conforme ilustrado acima, o funcionamento de uma cafeteira do tipo italiano, é baseado 

A)  na diferença de pressão de vapor da água presente na parte superior (C) e na parte inferior (A).

B)  no movimento do gás oxigênio dissolvido na água em (A) e que empurra a solução de café para (C).

C)  no	fluxo	da	água	que	passa	por	(B)	dissolvendo	o	pó	de	café	e	levando	a	solução	para	a	parte	superior	(C).

D)  no aquecimento da água presente em (A) gerando aumento de sua pressão de vapor e forçando a subida da 
água até (C).

QUESTÃO 45

Os encanamentos subterrâneos geralmente são protegidos contra corrosão ao tornar o 
encanamento cátodo de uma célula voltaica. Pedaços de metal ativo como o magnésio 
(ânodo)	são	enterrados	ao	longo	do	encanamento	e	conectados	a	ele	por	um	fio.

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. São Paulo:  
Moderna, 2009.

Essa proteção química dos encanamentos subterrâneos pode ser explicada pela

A)	 oxidação	do	magnésio,	que	é	o	metal	de	sacrifício	e	que,	em	função	da	diferença	de	potencial,	gera	fluxo	de	
elétrons do cátodo para o ânodo.

B)	 oxidação	do	magnésio,	que	é	o	metal	de	sacrifício	e	que,	em	função	da	diferença	de	potencial,	gera	o	fluxo	de	
elétrons do ânodo para o cátodo.

C)	 redução	do	magnésio,	que	é	o	metal	de	sacrifício	e	que,	em	função	da	diferença	de	potencial,	gera	fluxo	de	
elétrons do cátodo para o ânodo.

D)	 redução	do	magnésio,	que	é	o	metal	de	sacrifício	e	que,	em	função	da	diferença	de	potencial,	gera	o	fluxo	de	
elétrons do ânodo para o cátodo.
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QUESTÃO 46

Os corais são animais marinhos de águas quentes capazes de secretar exoesqueleto calcário que, ao longo 
do tempo, vai se acumulando e formando a estrutura do que conhecemos como recifes. A equação química abaixo 
representa o equilíbrio que ocorre nos oceanos e que permite a formação do carbonato de cálcio, principal respon-
sável pela estrutura dos recifes.

Baseado	na	equação	química,	uma	das	possíveis	consequências	se	ocorresse	uma	acidificação	do	oceano	é

A) o deslocamento do equilíbrio químico no sentido da formação do carbonato, favorecendo a ionização do cálcio.

B) o aumento dos recifes de corais pelo deslocamento do equilíbrio químico para a formação de carbonato de 
cálcio.

C) a absorção de bicarbonato de cálcio pelos corais já existentes e, assim, provocando seu aumento nos recifes.

D)	 o	deslocamento	do	equilíbrio	químico	no	sentido	da	formação	do	ânion	bicarbonato,	dificultando	a	formação	de	
corais.

QUESTÃO 47

As	hortênsias	são	flores	que	apresentam	duas	colorações,	de	acordo	com	o	potencial	hidrogeniônico	do	solo.	
Em solos ácidos, as hortênsias apresentam coloração azul e, em solos alcalinos, elas apresentam coloração rosa. 
Um agricultor deseja cultivar essa espécie vegetal na coloração rosa e, para isso, ele precisa corrigir o pH do solo, 
que é ácido, com um reagente químico adequado. 

Uma possível maneira de corrigir o pH do solo ácido é

A) a irrigação com água destilada. 

B) a aplicação de óxido de cálcio.  

C) a diluição e aplicação de vinagre diluído.

D) a utilização de salmoura.
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QUESTÃO 48

O anúncio de uma empresa de limpeza de calçadas propõe uma metodologia que envolve o uso de ácido  
muriático (HCl) em mistura com solução básica.

Essa metodologia apresenta como

A)  vantagem da potencialização do efeito de limpeza do ácido pela base.

B)  limitação da reação do ácido muriático com a água da solução básica.

C)  vantagem da reação do ácido muriático com a solução básica.

D)  limitação do efeito neutralizante do ácido muriático sobre a solução básica.

QUESTÃO 49

Um químico, por descuido, deixou três frascos abertos, sem rótulos e com o mesmo volume dos líquidos: água, 
formol	e	soro	fisiológico.	Após	2	dias,	observou	que	houve	uma	diminuição	no	volume	de	cada	um	dos	frascos.	

Essa observação levou o químico a rotular

A)	 o	frasco	de	menor	volume	contendo	água;	o	de	volume	intermediário	soro	fisiológico;	o	de	maior	volume	formol.

B) o frasco de menor volume contendo formol; o de volume intermediário, água; o de maior volume soro  
fisiológico.

C)	 o	frasco	de	menor	volume	contendo	soro	fisiológico;	o	de	volume	intermediário	água;	o	de	maior	volume	formol.

D)	 o	frasco	de	menor	volume	contendo	formol;	o	de	volume	intermediário	soro	fisiológico;	o	de	maior	volume	água.

QUESTÃO 50

A cafeína é um composto químico presente na solução de café e que, em excesso, estimula demasiadamente o 
sistema nervoso central, podendo causar ansiedade, dor de cabeça e insônia. A estrutura da cafeína é apresentada 
abaixo.

A cafeína possui a função química

A)  cetona e fórmula molecular C3H9N4O2

B)  aldeído e fórmula molecular mínima C4H5N4O2

C)  amina e fórmula molecular C8H10N2O2

D)  amida e fórmula molecular mínima C4H5N2O






