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PROVADECONHECIMENTOSGERAIS


24/11/2013


Instruções

1.

2.

3.


4.

5.


Sóabraestecadernoquandoofiscalautorizar.

6.

Verifique se sua folha óptica de respostas
pertenceaogrupoV.

7.

Este caderno compõeͲse de 90questões
objetivas que versam sobre o conjunto das
disciplinas do núcleo comum obrigatório do
Ensino Médio: Português, História, Geografia,
Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês.
A prova contém algumas questões
interdisciplinares.



8.

O candidato poderá retirarͲse do localde prova
apartirdas16h.



Emcadateste,há5alternativas,sendocorreta
apenasuma.



Duração da prova: 5h. O candidato deve
controlarotempodisponível.Nãohaverátempo
adicional para transcrição de gabarito para a
folhaópticaderespostas.



9.

Assinale a alternativa que você considera
correta, preenchendo o retângulo corresponͲ
dente na folha óptica de respostas, utilizando
necessariamente caneta esferográfica com
tintaazuloupreta.Exemplo:

No caso de erro no preenchimento da folha
ópticaderespostas,chameofiscal.

Durante a prova, são vedadas a comunicação
entre candidatos e a utilização de qualquer
material de consulta, eletrônico ou impresso, e
deaparelhosdetelecomunicação.


10. Atenção! No final da prova, é obrigatória a
devoluçãodestecadernodequestõesedafolha
ópticaderespostas.Poderáserlevadosomente
ogabaritoprovisórioderespostas.




Observação
Adivulgaçãodalistadeconvocadosedoslocaisdeexameda2ªfaseseráfeitanodia16/12/2013.
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A sequência de fotografias abaixo mostra uma célula em
interfaseeoutrasemetapasdamitose,atéaformaçãode
novascélulas.


Na telefonia celular, a voz é transformada em sinais
elétricosquecaminhamcomoondasderádio.Comoaonda
viajapeloar,ofionãoénecessário.Ocelularrecebeesse
nome porque as regiões atendidas pelo serviço foram
divididas em áreas chamadas células. Cada célula capta a
mensagem e a transfere diretamente parauma central de
controle.
www.física.cdcc.usp.br.Acessadoem22/07/2013.Adaptado.


No que se refere à transmissão da informação no sistema
nervoso, uma analogia entre a telefonia celular e o que
ocorrenocorpohumano

a) é completamente válida, pois, no corpo humano, as
informaçõesdomeiosãocaptadasetransformadasem
sinais elétricos transmitidos por uma célula, sem
intermediários,aumacentraldecontrole.
b) é válida apenas em parte, pois, no corpo humano, as
informaçõesdomeiosãocaptadasetransformadasem
sinaiselétricosqueresultamemrespostaimediata,sem
atingirumacentraldecontrole.
c) é válida apenas em parte, pois, no corpo humano, as
informaçõesdomeiosãocaptadasetransformadasem
sinais elétricos transferidos, célula a célula, até uma
centraldecontrole.
d) nãoéválida,pois,nocorpohumano,asinformaçõesdo
meio são captadas e transformadas em estímulos
hormonais,transmitidosrapidamenteaumacentralde
controle.
e) nãoéválida,pois,nocorpohumano,asinformaçõesdo
meiosãocaptadasetransformadasemsinaisquímicos
e elétricos, transferidos a vários pontos periféricos de
controle.





Considerando que o conjunto haploide de cromossomos
correspondeàquantidadeNdeDNA,aquantidadedeDNA
das células indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4 é,
respectivamente,

a) N,2N,2NeN.
b) N,2N,NeN/2.
c) 2N,4N,2NeN.
d) 2N,4N,4Ne2N.
e) 2N,4N,2Ne2N.
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As plantas podem reproduzirͲse sexuada ou
assexuadamente, e cada um desses modos de reprodução
tem impacto diferente sobre a variabilidade genética
gerada.
Analiseasseguintessituações:

I. plantação de feijão para subsistência, em agricultura
familiar;
II. plantação de variedade de canaͲdeͲaçúcar adequada à
região,emescalaindustrial;
III. recuperação de área degradada, com o repovoamento
porespéciesdeplantasnativas.

Com base na adequação de maior ou menor variabilidade
genética para cada situação, a escolha da reprodução
assexuadaéaindicadapara

a) I,apenas.
b) II,apenas.
c) III,apenas.
d) IIeIII,apenas.
e) I,IIeIII.


Considere as seguintes comparações entre uma
comunidade pioneira e uma comunidade clímax, ambas
sujeitasàsmesmascondiçõesambientais,emumprocesso
desucessãoecológicaprimária:

I. A produtividade primária bruta é maior numa
comunidadeclímaxdoquenumacomunidadepioneira.
II. A produtividade primária líquida é maior numa
comunidadepioneiradoquenumacomunidadeclímax.
III. A complexidade de nichos é maior numa comunidade
pioneiradoquenumacomunidadeclímax.

Estácorretoapenasoqueseafirmaem

a) I.
b) II.
c) III.
d) IeII.
e) IeIII.
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O mecanismo de reabsorção renal da glicose pode ser
comparadocom o queacontecenuma esteira rolante que
se move a uma velocidade constante, como representado
na figura abaixo. Quando a concentração de glicose no
filtradoglomerularébaixa(A),a“esteirarolante”trabalha
com folga e toda a glicose é reabsorvida. Quando a
concentração de glicose no filtrado glomerular aumenta e
atinge determinado nível (B), a “esteira rolante” trabalha
comtodososcompartimentosocupados,ouseja,comsua
capacidademáximadetransporte,permitindoareabsorção
da glicose. Se a concentração de glicose no filtrado
ultrapassa esse limiar (C), como ocorre em pessoas com
diabetes melito, parte da glicose escapa do transporte e
aparecenaurina.

As briófitas, no reino vegetal, e os anfíbios, entre os
vertebrados, são considerados os primeiros grupos a
conquistaroambienteterrestre.ComparandoͲos,écorreto
afirmarque,

a) nosanfíbiosenasbriófitas,osistemavascularépouco
desenvolvido; isso faz com que, nos anfíbios, a
temperaturanãosejacontroladainternamente.
b) nos anfíbios, o produto imediato da meiose são os
gametas; nas briófitas, a meiose origina um indivíduo
haploidequeposteriormenteproduzosgametas.
c) nos anfíbios e nas briófitas, a fecundação ocorre em
meio seco; o desenvolvimento dos embriões se dá na
água.
d) nosanfíbios,afecundaçãooriginaumindivíduodiploide
e,nasbriófitas,umindivíduohaploide;nosdoiscasos,o
indivíduoformadopassapormetamorfosesatétornarͲ
seadulto.
e) nos anfíbios e nas briófitas, a absorção de água se dá
pelaepiderme;otransportedeáguaéfeitopordifusão,
célulaacélula,àsdemaispartesdocorpo.
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Analise as seguintes afirmações sobre o mecanismo de
reabsorçãorenaldaglicose,empessoassaudáveis:

Analiseográficoabaixo:




I. Mantém constante a concentração de glicose no
sangue.
II. Impede que a concentração de glicose no filtrado
glomerulardiminua.
III. Evitaquehajaexcreçãodeglicose,que,assim,podeser
utilizadapelascélulasdocorpo.


Estácorretoapenasoqueseafirmaem


a)
b)
c)
d)
e)


I.
II.
III.
IeII.
IeIII.



Com base nos dados do gráfico, podeͲse afirmar,
corretamente,que,

a) noperíodode1986a2001,onúmerodepessoascom
diagnósticodeAIDSdiminuiu.
b) noperíodode1986a2001,onúmerodehomenscom
diagnósticodeAIDSdiminuiu.
c) entre pessoas com diagnóstico de AIDS, homens e
mulheresocorremcomfrequênciasiguais.
d) entre pessoas com diagnóstico de AIDS, o número de
homens e mulheres permaneceu praticamente
inalteradoapartirde2002.
e) entrepessoascomdiagnósticodeAIDS,oquocientedo
número de homens pelo de mulheres tendeu à
estabilidadeapartirde2002.
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Para que a célula possa transportar, para seu interior, o
colesteroldacirculaçãosanguínea,énecessáriaapresença
deumadeterminadaproteínaemsuamembrana.Existem
mutaçõesnogeneresponsávelpelasíntesedessaproteína
queimpedemasuaprodução.Quandoumhomemouuma
mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo
também um alelo normal, apresenta hipercolesterolemia,
ouseja,aumentodoníveldecolesterolnosangue.
A hipercolesterolemia devida a essa mutação tem,
portanto,herança


a)
b)
c)
d)
e)

autossômicadominante.
autossômicarecessiva.
ligadaaoXdominante.
ligadaaoXrecessiva.
autossômicacodominante.
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Nahistóriaevolutivadosmetazoários,oprocessodigestivo

a) éintracelular,comhidróliseenzimáticademoléculasde
grandetamanho,apartirdosequinodermas.
b) é extracelular, já nos poríferos, passando a
completamenteintracelular,apartirdosartrópodes.
c) é completamente extracelular nos vertebrados, o que
osdistinguedosdemaisgruposdeanimais.
d) passadecompletamenteintracelularacompletamente
extracelular,apartirdosnematelmintos.
e) passadecompletamenteextracelularacompletamente
intracelular,apartirdosanelídeos.



Observeafiguraabaixo,querepresentaoemparelhamento
deduasbasesnitrogenadas.
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Indique a alternativa que relaciona corretamente a(s)
molécula(s) que se encontra(m) parcialmente
representada(s)eotipode ligaçãoquímicaapontadapela
seta.






Considere a situação hipotética de lançamento, em um
ecossistema, de uma determinada quantidade de gás
carbônico, com marcação radioativa no carbono. Com o
passar do tempo, esse gás se dispersaria pelo ambiente e
seriaincorporadoporseresvivos.
Considereasseguintesmoléculas:

I. Moléculasdeglicosesintetizadaspelosprodutores.
II. Moléculas de gás carbônico produzidas pelos
consumidoresapartirdaoxidaçãodaglicosesintetizada
pelosprodutores.
III. Moléculas de amido produzidas como substância de
reservadasplantas.
IV. Moléculasorgânicassintetizadaspelosdecompositores.

Carbono radioativo poderia ser encontrado nas moléculas
descritasem

a) I,apenas.
b) IeII,apenas.
c) I,IIeIII,apenas.
d) IIIeIV,apenas.
e) I,II,IIIeIV.





















Molécula(s)

Tipodeligaçãoquímica

a)

ExclusivamenteDNA

Ligaçãodehidrogênio

b)

ExclusivamenteRNA

Ligaçãocovalenteapolar

c)

DNAouRNA

Ligaçãodehidrogênio

d)

ExclusivamenteDNA

Ligaçãocovalenteapolar

e)

ExclusivamenteRNA

Ligaçãoiônica
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Em uma competição de salto em distância, um atleta de
70kg tem, imediatamente antes do salto, uma velocidade
nadireçãohorizontaldemódulo10m/s.Aosaltar,oatleta
usa seus músculos para empurrar o chão na direção
vertical, produzindo uma energia de 500J, sendo 70%
desse valor na forma de energia cinética. Imediatamente
apósseseparardochão,omódulodavelocidadedoatleta
émaispróximode

Parapassardeumamargemaoutradeumrio,umapessoa
sependuranaextremidadedeumcipóesticado,formando
um ângulo de 30° com a vertical, e inicia, com velocidade
nula, um movimento pendular. Do outro lado do rio, a
pessoasesoltadocipónoinstanteemquesuavelocidade
fica novamente igual a zero. Imediatamente antes de se
soltar,suaaceleraçãotem

a) valornulo.
b) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e
módulo9m/s2.
c) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e
módulo5m/s2.
d) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e
módulo9m/s2.
e) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e
módulo5m/s2.




a)
b)
c)
d)
e)

10,0m/s
10,5m/s
12,2m/s
13,2m/s
13,8m/s
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UmnúcleodepolônioͲ204(204Po),emrepouso,transmutaͲ
se em um núcleo de chumboͲ200 (200Pb), emitindo uma
partícula alfa (ɲ) com energia cinética Eɲ. Nesta reação, a
energiacinéticadonúcleodechumboéiguala



Noteeadote:
Forçasdissipativaseotamanhodapessoadevemserignorados.
2
Aaceleraçãodagravidadelocalég=10m/s .
sen30°=cos60°=0,5
cos30°=sen60°у0,9



a)
b)
c)
d)
e)

Eɲ
Eɲ/4
Eɲ/50
Eɲ/200
Eɲ/204
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Noteeadote:

Uma estação espacial foi
projetada com formato
cilíndrico, de raio R igual a
100 m, como ilustra a figura
aolado.Parasimularoefeito
gravitacional e permitir que
as pessoas caminhem na
parte interna da casca
cilíndrica, a estação gira em
torno de seu eixo, com
velocidade angular constante
Z. As pessoas terão sensação
de peso, como se estivessem
na Terra, se a velocidade Z
forde,aproximadamente,

a) 0,1rad/s
b) 0,3rad/s
c) 1rad/s
d) 3rad/s
e) 10rad/s





Núcleo
204
Po
200
Pb
ɲ

Massa(u)
204
200
4



1u=1unidadedemassaatômica.
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Um bloco de madeira impermeável, de massa M e
dimensões 2x3x3cm3, é inserido muito lentamente na
água de um balde, até a condição de equilíbrio, com
metadedeseuvolumesubmersa.Aáguaquevazadobalde
écoletadaemumcopoetemmassam.Afigurailustraas
situações inicial e final; em ambos os casos, o balde
encontraͲse cheio de água até sua capacidade máxima. A
relaçãoentreasmassasmeMétalque



Noteeadote:
2
AaceleraçãogravitacionalnasuperfíciedaTerraég=10m/s .






a)
b)
c)
d)
e)

m=M/3
m=M/2
m=M
m=2M
m=3M
V
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Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura
ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como
vistonafiguraabaixo.

Doisfiosmetálicos,F1eF2,cilíndricos,domesmomaterial
de resistividade U, de seções transversais de áreas,
respectivamente, A1 e A2 = 2A1, têm comprimento L e são
emendados, como ilustra a figura abaixo. O sistema
formadopelosfioséconectadoaumabateriadetensãoV.









Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir,
elaéaquecidaporumachamadegás.Apósalgumtempo
de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais
adequadamenterepresentadapelafigura:






Nessas condições, a diferença de potencial V1, entre as
extremidadesdeF1,eV2,entreasdeF2,sãotaisque

a) V1=V2/4
b) V1=V2/2
c) V1=V2
d) V1=2V2
e) V1=4V2
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OSr.Rubinato,ummúsicoaposentado,gostadeouvirseus
velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um
conhecidosolodeviolinoquandosuaesposaMatildeafasta
a caixa acústica da direita (Cd) de uma distância l, como
vistonafiguraabaixo.








Noteeadote:
5o 1
Ocoeficientededilataçãotérmicalineardoferroé1,2x10 C .
5o 1
Ocoeficientededilataçãotérmicalineardobronzeé1,8x10 C .
Apósoaquecimento,atemperaturadalâminaéuniforme.
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Um prisma triangular desvia um feixe de luz verde de um
ângulo șA, em relação à direção
de incidência, como ilustra a
figuraA, ao lado. Se uma placa
plana, do mesmo material do
prisma, for colocada entre a
fonte de luz e o prisma, nas
posiçõesmostradasnasfigurasB
eC,aluz,aosairdoprisma,será
desviada, respectivamente, de
ângulos șB e șC, em relação à
direção de incidência indicada
pela seta. Os desvios angulares
serãotaisque

Em seguida, Sr. Rubinato reclama: ʊ Não consigo mais
ouvir o Lá do violino, que antes soava bastante forte!
Dentre as alternativas abaixo para a distância l, a única
compatívelcomareclamaçãodoSr.Rubinatoé


a)
b)
c)
d)
e)



a)
b)
c)
d)
e)





38cm
44cm
60cm
75cm
150cm



șA=șB=șC
șA>șB>șC
șA<șB<șC
șA=șB>șC
șA=șB<șC



Noteeadote:
O mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois altoͲfalantes,
cujosconessemovimentamemfase.
AfrequênciadanotaLáé440Hz.
Avelocidadedosomnoaré330m/s.
AdistânciaentreasorelhasdoSr.Rubinatodeveserignorada.
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Partículas com carga elétrica positiva penetram em uma
câmara em vácuo, onde há, em todo seu interior, um
campo elétrico de módulo E e um campo magnético de
móduloB,ambosuniformeseconstantes,perpendiculares
entre si, nas direções e sentidos indicados na figura. As
partículas entram na câmara com velocidades
perpendiculares aos campos e de módulos v1 (grupo 1),
v2(grupo2)ev3(grupo3).Aspartículasdogrupo1têmsua
trajetória encurvada em um sentido, as do grupo2, em
sentido oposto, e as do grupo3 não têm sua trajetória
desviada.Asituaçãoestáilustradanafiguraabaixo.


O resultado do exame de audiometria de uma pessoa é
mostrado nas figuras abaixo. Os gráficos representam o
nível de intensidade sonora mínima I, em decibéis (dB),
audível por suas orelhas direita e esquerda, em função da
frequência f do som, em kHz. A comparação desse
resultadocomodeexamesanterioresmostrouque,como
passardosanos,elateveperdaauditiva.Combasenessas
informações, foram feitas as seguintes afirmações sobre a
audiçãodessapessoa:


I. Ela ouve sons de frequência de 6kHz e intensidade de
20dBcomaorelhadireita,masnãocomaesquerda.
II. Umsussurrode15dBefrequênciade0,25kHzéouvido
porambasasorelhas.
III. A diminuição de sua sensibilidade auditiva, com o
passar do tempo, pode ser atribuída a degenerações
dosossosmartelo,bigornaeestribo,daorelhaexterna,
ondeocorreaconversãodosomemimpulsoselétricos.



Considereasseguintesafirmaçõessobreasvelocidadesdas
partículasdecadagrupo:

I. v1>v2ev1>E/B
II. v1<v2ev1<E/B
III. v3=E/B

Estácorretoapenasoqueseafirmaem

a) I.
b) II.
c) III.
d) IeIII.
e) IIeIII.






Écorretoapenasoqueseafirmaem

Noteeadote:
Osmódulosdasforçaselétrica(FE)emagnética(FM)são:
FE=qE
FM=qvB



a)
b)
c)
d)
e)
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No sistema cardiovascular de um ser humano, o coração
funcionacomoumabomba,compotênciamédiade10W,
responsávelpelacirculaçãosanguínea.Seumapessoafizer
uma dieta alimentar de 2500kcal diárias, a porcentagem
dessa energia utilizada para manter sua circulação
sanguíneaserá,aproximadamente,iguala

a) 1%
b) 4%
c) 9%
d) 20%
e) 25%


Noteeadote:
1cal=4J




I.
II.
III.
IeIII.
IIeIII.
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Uma embalagem de sopa instantânea apresenta, entre
outras, as seguintes informações: “Ingredientes:tomate,
sal, amido, óleo vegetal, emulsificante, conservante,
flavorizante, corante, antioxidante”. Ao se misturar o
conteúdodaembalagemcomáguaquente,poderiaocorrer
aseparaçãodoscomponentesXeYdamistura,formando
duasfases,casooingredienteZnãoestivessepresente.
AssinaleaalternativaemqueX,YeZestãocorretamente
identificados.

X
Y
Z


Umajovemestudantequisdemonstrarparasuamãeoque
é uma reação química. Para tanto, preparou, em cinco
copos,asseguintessoluções:


a)

água

amido

antioxidante

b)

sal

óleovegetal

antioxidante

c)

água

óleovegetal

antioxidante

d)

água

óleovegetal

emulsificante

e)

sal

água

emulsificante

Copo

Solução

1
2
3
4
5

vinagre
saldecozinha+água
fermentoquímico(NaHCO3)+água
açúcar+água
sucodelimão


Em seguida, começou a fazer misturas aleatórias de
amostras das soluções contidas nos copos, juntando duas
amostrasdiferentesacadavez.Qualéaprobabilidadede
que ocorra uma reação química ao misturar amostras dos
conteúdosdedoisdoscincocopos?

a) 1/10
b) 1/8
c) 1/5
d) 1/3
e) 1/2
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A tabela abaixo apresenta informações sobre cinco gases
contidosemrecipientesseparadoseselados.

Recipiente

Gás

Temperatura
(K)

Pressão
(atm)

Volume
(L)

1
2
3
4
5

O3
Ne
He
N2
Ar

273
273
273
273
273

1
2
4
1
1

22,4
22,4
22,4
22,4
22,4

27


Em um laboratório químico, um estudante encontrou
quatro frascos (1, 2, 3 e 4) contendo soluções aquosas
incolores de sacarose, KCl, HCl e NaOH, não
necessariamente nessa ordem. Para identificar essas
soluções,fezalgunsexperimentossimples,cujosresultados
sãoapresentadosnatabelaaseguir:



Qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos
queumrecipienteseladode22,4L,contendoH2,mantidoa
2atme273K?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5















Frasco

Cordasolução
apósa
adiçãode
fenolftaleína

Condutibilidade
elétrica

Reação
com
Mg(OH)2

1
2
3
4

incolor
rosa
incolor
incolor

conduz
conduz
conduz
nãoconduz

não
não
sim
não




Dado:Soluçõesaquosascontendooindicadorfenolftaleínasão
incoloresempHmenordoque8,5etêmcoloraçãorosaempH
igualaoumaiordoque8,5.



As soluções aquosas contidas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são,
respectivamente,de

a) HCl,NaOH,KClesacarose.
b) KCl,NaOH,HClesacarose.
c) HCl,sacarose,NaOHeKCl.
d) KCl,sacarose,HCleNaOH.
e) NaOH,HCl,sacaroseeKCl.
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Uma usina de reciclagem de plástico recebeu um lote de
raspas de 2 tipos de plásticos, um deles com densidade
1,10kg/L e outro com densidade 1,14kg/L. Para efetuar a
separação dos dois tipos de plásticos, foi necessário
preparar1000L deuma soluçãodedensidade apropriada,
de
água
adequados
misturandoͲse
volumes
(densidade=1,00kg/L)edeumasoluçãoaquosadeNaCl,
disponível no almoxarifado da usina, de densidade
1,25kg/L. Esses volumes, em litros, podem ser,
respectivamente,

Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) na
tabelaperiódica.




a)
b)
c)
d)
e)



900e100.
800e200.
500e500.
200e800.
100e900.


Assinaleaalternativacorretaarespeitodoródio.

a) Possuimassaatômicamenorqueadocobalto(Co).
b) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr),
característicado5ºperíodo.
c) Éumelementonãometálico.
d) Éumasubstânciagasosaàtemperaturaambiente.
e) Éumasubstânciaboacondutoradeeletricidade.
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A aparelhagem esquematizada na figura abaixo pode ser
utilizada para identificar gases ou vapores produzidos em
transformações químicas. No frasco 1, cristais azuis de
CoCl2 anidro adquirem coloração rosa em contato com
vapor d’água. No frasco 2, a solução aquosa saturada de
Ca(OH)2turvaͲseemcontatocomCO2(g).
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A tabela a seguir contém dados sobre alguns ácidos
carboxílicos.

Nome



Utilizando essa aparelhagem em três experimentos
distintos,umestudantedeQuímicainvestigouosprodutos
obtidosemtrêsdiferentesprocessos:
I. aquecimentodeCaCO3puro;
II. combustãodeumavela;
III. reaçãoderaspasdeMg(s)comHCl(aq).

O aparecimento de coloração rosa nos cristais de CoCl2
anidro e a turvação da solução aquosa de Ca(OH)2 foram
observados,simultaneamente,em

a) I,apenas.
b) II,apenas.
c) III,apenas.
d) IeIII,apenas.
e) I,IIeIII.








Fórmula

Pontode
ebulição
a1atm
o
( C)

Densidade
a
o
20 C
(g/mL)

Ácidoetanoico

H3CCO2H

118

1,04

ÁcidonͲbutanoico

H3C(CH2)2CO2H

164

0,96

ÁcidonͲpentanoico

H3C(CH2)3CO2H

186

0,94

ÁcidonͲhexanoico

H3C(CH2)4CO2H

205

0,93


Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação
coerentecomasinformaçõesfornecidasnatabela.

a) A 20oC, 1 mL de ácido etanoico tem massa maior do
que1mLdeácidonͲpentanoico.
b) O ácido propanoico (H3CCH2CO2H) deve ter ponto de
ebulição(a1atm)acimade200oC.
c) O acréscimo de um grupo –CH2– à cadeia carbônica
provoca o aumento da densidade dos ácidos
carboxílicos.
d) O aumento da massa molar dos ácidos carboxílicos
facilitaapassagemdesuasmoléculasdoestadolíquido
paraogasoso.
e) O ácido nͲbutanoico deve ter pressão de vapor menor
queoácidonͲhexanoico,aumamesmatemperatura.
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Estudos recentes parecem indicar que o formato do olho
humano e a visão são influenciados pela quantidade da
substânciaX,sintetizadapeloorganismo.Aproduçãodessa
substânciaéfavorecidapelaluzsolar,ecriançasquefazem
poucas atividades ao ar livre tendem a desenvolver
dificuldadeparaenxergarobjetosdistantes.Essadisfunção
ocularécomumentechamadademiopia.
Considere a fórmula estrutural da substância X e os
diferentesformatosdeolho:


Orótulodeumalatadedesodoranteemaerosolapresenta,
entre outras, as seguintes informações: “Propelente: gás
butano.Mantenhalongedofogo”.Aprincipalrazãodessa
advertênciaé:

a) Oaumentodatemperaturafazaumentarapressãodo
gásnointeriordalata,oquepodecausarumaexplosão.
b) Alataéfeitadealumínio,que,peloaquecimento,pode
reagircomooxigêniodoar.
c) Oaquecimentoprovocaoaumentodovolumedalata,
com a consequente condensação do gás em seu
interior.
d) Oaumentodatemperaturaprovocaapolimerizaçãodo
gásbutano,inutilizandooproduto.
e) A lata pode se derreter e reagir com as substâncias
contidasemseuinterior,inutilizandooproduto.
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A adição de um soluto à água altera a temperatura de
ebuliçãodessesolvente.Paraquantificaressavariaçãoem
função da concentração e da natureza do soluto, foram
feitos experimentos, cujos resultados são apresentados
abaixo. Analisando a tabela, observaͲse que a variação de
temperatura de ebulição é função da concentração de
moléculasouíonsdesolutodispersosnasolução.

Volume
de
água
(L)

1
1
1
1
1

Soluto

Quantidadede
matériade
soluto
(mol)

Temperatura
de
ebulição
o
( C)

Ͳ
NaCl
NaCl
sacarose
CaCl2

Ͳ
0,5
1,0
0,5
0,5

100,00
100,50
101,00
100,25
100,75



Combasenessasinformações,concluiͲsecorretamenteque
a miopia poderá atingir crianças cujo organismo venha a
produzir ____________ X em quantidade insuficiente,
levandoàformaçãodeolhodotipo______.
As lacunas da frase acima devem ser preenchidas,
respectivamente,por

a) oaminoácido;III.
b) aamina;II.
c) oaminoácido;I.
d) ofenol;I.
e) aamina;III.






















Doisnovosexperimentosforamrealizados,adicionandoͲse
1,0moldeNa2SO4a1Ldeágua(experimentoA)e1,0mol
de glicosea 0,5L de água (experimento B). Considere que
os resultados desses novos experimentos tenham sido
consistentes com os experimentos descritos na tabela.
Assimsendo,astemperaturasdeebuliçãodaágua,em oC,
nas soluções dos experimentos A e B, foram,
respectivamente,de

a) 100,25e100,25.
b) 100,75e100,25.
c) 100,75e100,50.
d) 101,50e101,00.
e) 101,50e100,50.
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No processo tradicional, o etanol é produzido a partir do caldo da canaͲdeͲaçúcar por fermentação promovida por
leveduras naturais, e o bagaço de cana é desprezado. Atualmente, leveduras geneticamente modificadas podem ser
utilizadasemnovosprocessosdefermentaçãoparaaproduçãodebiocombustíveis.Porexemplo,noprocessoA,obagaço
decana,apóshidrólisedaceluloseedahemicelulose,tambémpodesertransformadoemetanol.NoprocessoB,ocaldode
cana,ricoemsacarose,étransformadoemfarnesenoque,apóshidrogenaçãodasligaçõesduplas,setransformano“diesel
decana”.Essestrêsprocessosdeproduçãodebiocombustíveispodemserrepresentadospor:




Combasenodescritoacima,écorretoafirmar:

a) NoProcessoA,asacaroseétransformadaemcelulosepormicroͲorganismostransgênicos.
b) OProcessoA,usadoemconjuntocomoprocessotradicional,permitemaiorproduçãodeetanolporhectarecultivado.
c) Oprodutodahidrogenaçãodofarnesenonãodeveriaserchamadode“diesel”,poisnãoéumhidrocarboneto.
d) A combustão do etanol produzido por microͲorganismos transgênicos não é poluente, pois não produz dióxido de
carbono.
e) OProcessoBévantajosoemrelaçãoaoProcessoA,poisasacaroseématériaͲprimacommenorvaloreconômicodo
queobagaçodecana.
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Um apostador ganhou um prêmio de ܴ̈́ͳǤͲͲͲǤͲͲͲǡͲͲ na
loteria e decidiu investir parte do valor em caderneta de
poupança, que rende Ψ ao ano, e o restante em um
fundodeinvestimentos,querendeǡͷΨaoano.Apesardo
rendimento mais baixo, a caderneta de poupança oferece
algumas vantagens e ele precisa decidir como irá dividir o
seu dinheiro entre as duas aplicações. Para garantir, após
um ano, um rendimento total de pelo menos
ܴ̈́ʹǤͲͲͲǡͲͲ, a parte da quantia a ser aplicada na
poupançadeveserde,nomáximo,

a) ܴ̈́ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ
b) ܴ̈́ͳͷǤͲͲͲǡͲͲ
c) ܴ̈́ͳͷͲǤͲͲͲǡͲͲ
d) ܴ̈́ͳʹͷǤͲͲͲǡͲͲ
e) ܴ̈́ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ



Uma das piscinas do Centro de Práticas Esportivas da USP
tem o formato de três hexágonos regulares congruentes,
justapostos,demodoquecadapardehexágonostemum
ladoemcomum,conformerepresentadonafiguraabaixo.
A distância entre lados paralelos de cada hexágono é de
25metros.






Assinale a alternativa que mais se aproxima da área da
piscina.

a) ͳǤͲͲ݉ଶ 
b) ͳǤͺͲͲ݉ଶ 
c) ʹǤͲͲͲ݉ଶ 
d) ʹǤʹͲͲ݉ଶ 
e) ʹǤͶͲͲ݉ଶ 
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Umacircunferênciaderaio͵ܿ݉estáinscritanotriângulo
isóscelesܥܤܣ,noqual ܤܣൌ ܥܣ.Aalturarelativaaolado
തതതത é,portanto,iguala
തതതത medeͺܿ݉.Ocomprimentodeܥܤ
ܥܤ

a) ʹͶܿ݉
b) ͳ͵ܿ݉
c) ͳʹܿ݉
d) ͻܿ݉
e) ܿ݉
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మ

Sobre a equação ሺ ݔ ͵ሻʹ௫ ିଽ ȁ ݔଶ   ݔെ ͳȁ ൌ Ͳ, é
corretoafirmarque

a) elanãopossuiraízesreais.
b) suaúnicaraizrealéെ͵.
c) duasdesuasraízesreaissão͵eെ͵.
d) suasúnicasraízesreaissãoെ͵,Ͳeͳ.
e) elapossuicincoraízesreaisdistintas.
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O número real ݔ, que satisfaz ͵ ൏  ݔ൏ Ͷ, tem uma
expansão decimal na qual os ͻͻͻǤͻͻͻ primeiros dígitos à
direita da vírgula são iguais a ͵. Os ͳǤͲͲͲǤͲͲͳ dígitos
seguintes são iguais a ʹ e os restantes são iguais a zero.
Considereasseguintesafirmações:

I.

ݔéirracional.

ͳͲ

͵
III. Ͳͳ ڄ ݔଶǤǤ éuminteiropar.

II.  ݔ

41


Otriânguloܤܱܣéisósceles,comܱ ܣൌ ܱܤ,eܦܥܤܣéum
quadrado. Sendo ߠ a medida do ângulo ܱܣܤ, podeͲse
garantirqueaáreadoquadradoémaiordoqueaáreado
triângulose

a) ͳͶ ൏ ߠ ൏ ʹͺ 
b) ͳͷ ൏ ߠ ൏ Ͳ 
c) ʹͲ ൏ ߠ ൏ ͻͲ 
d) ʹͺ ൏ ߠ ൏ ͳʹͲ 
e) ͵Ͳ ൏ ߠ ൏ ͳͷͲ 



Então,

a) nenhumadastrêsafirmaçõeséverdadeira.
b) apenasasafirmaçõesIeIIsãoverdadeiras.
c) apenasaafirmaçãoIéverdadeira.
d) apenasaafirmaçãoIIéverdadeira.
e) apenasaafirmaçãoIIIéverdadeira.










Dadososvaloresaproximados:


ͳͶ ؆ ͲǡʹͶͻ͵ǡͳͷ ؆ Ͳǡʹͻ


 ʹͲ ؆ Ͳǡ͵ͶͲǡʹͺ ؆ Ͳǡͷ͵ͳ



V

PAG 12/26 V
Caderno Reserva

CONCURSOVESTIBULARFUVEST–2014






42

45





Cada uma das cinco listas dadas é a relação de notas
obtidasporseisalunosdeumaturmaemumacertaprova.
Assinaleaúnicalistanaqualamédiadasnotasémaiordo
queamediana.

Trêsdasarestasdeumcubo,comumvérticeemcomum,
são também arestas de um tetraedro. A razão entre o
volumedotetraedroeovolumedocuboé






a) ͳ

ͷǡ ͷǡ ǡ ͺǡ ͻǡ ͳͲ
Ͷǡ ͷǡ ǡ ǡ ͺǡ ͺ
Ͷǡ ͷǡ ǡ ǡ ͺǡ ͻ
ͷǡ ͷǡ ͷǡ ǡ ǡ ͻ
ͷǡ ͷǡ ͳͲǡ ͳͲǡ ͳͲǡ ͳͲ

a)
b)
c)
d)
e)



ͺ


b) ͳ



ʹ
ͻ

c)




d) ͳ

43

Ͷ





Considere o triângulo  ܥܤܣno plano cartesiano com
vértices  ܣൌ ሺͲǡͲሻ,  ܤൌ ሺ͵ǡͶሻ e  ܥൌ ሺͺǡͲሻ. O retângulo
ܳܲܰܯtemosvérticesܯeܰsobreoeixodasabscissas,o
തതതത .
തതതത e o vértice ܲ sobre o lado ܥܤ
vértice ܳ sobre o lado ܤܣ
Dentretodososretângulosconstruídosdessemodo,oque
temáreamáximaéaqueleemqueopontoܲé

e) ͳ
͵
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a) ൬Ͷǡ ͳ൰
ͷ



b) ൬ͳ ǡ ͵൰
Ͷ



c)

൬ͷǡ

ͳʹ
൰
ͷ



d) ൬ͳͳ ǡ ʹ൰
ʹ



e) ൬ǡ ͺ൰
ͷ



Esta foto é do relógio solar localizado no campus do
Butantã,daUSP.Alinhainclinada(tracejadanafoto),cuja
projeção ao chão pelos raios solares indica a hora, é
paralela ao eixo de rotação da Terra. Sendo ߤeߩ ,
respectivamente,alatitudeealongitudedolocal,medidas
emgraus,podeͲseafirmar,corretamente,queamedidaem
grausdoânguloqueessalinhafazcomoplanohorizontalé
iguala

a) ߩ
b) ߤ
c) ͻͲ െ ߩ
d) ͻͲ െ ߤ
e) ͳͺͲ െ ߩ
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O gamão é um jogo de tabuleiro muito antigo, para dois
oponentes,quecombinaasorte,emlancesdedados,com
estratégia,nomovimentodaspeças.Pelasregrasadotadas,
atualmente,noBrasil,onúmerototaldecasasqueaspeças
de um jogador podem avançar, numa dada jogada, é
determinadopeloresultadodolançamentodedoisdados.
Esse número é igual à soma dos valores obtidos nos dois
dados,seessesvaloresforemdiferentesentresi;eéigual
ao dobro da soma, se os valores obtidos nos dois dados
foremiguais.Supondoqueosdadosnãosejamviciados,a
probabilidade de um jogador poder fazer suas peças
andarempelomenosoitocasasemumajogadaé






a) ͳ



Nota:
EntendeͲse por “plano horizontal”, em um ponto da
superfície terrestre, o plano perpendicular à reta que
passaporessepontoepelocentrodaTerra.

͵


b)


c)

ͷ
ͳʹ








ͳ
͵



d) ͳ
ʹ


e) ͳͻ
͵
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Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal
nativaencontradosnoterritórionacional.


Leiaotextosobreospedidosdeexploraçãodeminériosno
ValedoRibeira–SP.


O Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) registrou em 2012 um recorde de pedidos de
mineração no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São
Paulo. Entre os processos que foram abertos, encontramͲse
pedidosparapesquisa,licençaouconcessãodelavrasquevão
desdecalcárioatéminériosnobrescomoníquel,prataeouro.
ODNPMconcedeu422autorizaçõesparapesquisas
minerais na região, sendo que 112 já tiveram autorizadas
asextraçõesdeminérios.


OEstadodeS.Paulo,01/07/2013.Adaptado.


Essa exploração poderá afetar o meio físico e a ocupação
humana tradicional dessa região, caso regras de controle
não sejam rigorosamente estabelecidas e cumpridas.
Assinale a alternativa que indica as áreas onde
interferênciasnegativaspoderãoocorrer.


a)
b)
c)
d)
e)

Predomínioda
estruturageológica
DobramentosdoCenozoico

Significativaocupação
humanatradicional
Quilombola

EscudodoBrasilCentral

Indígena

EscudoAtlântico

Caiçara

EscudodoBrasilCentral

Caiçara

DobramentosdoAtlântico

Quilombola
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Considere o mapa do IDHMͲRenda (Índice de
Desenvolvimento Humano MunicipalͲRenda) da região
Sudeste.



Correlacioneasformaçõesvegetaisretratadasnasfotosàs
áreasdeocorrênciaindicadasnosmapasabaixo.








AleituradomapapermiteidentificarqueoIDHM–Renda,
noSudeste,é,predominantemente,





a) altonoValedoParaíbadoSulenoValedoJequitinhonha.
b) médionoPolígonodasSecasenoValedoAçomineiro.
c) baixo no Pontal do Paranapanema e no norte do
EspíritoSanto.
d) baixonoPolígonodasSecasenoValedoJequitinhonha.
e) médio na área petrolífera da Bacia de Campos e no
TriânguloMineiro.
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Considereatabelaabaixo.

ASSASSINATOSDEINDÍGENASNOBRASILENOMATOGROSSODOSUL


Ano

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Total

Brasil

42

37

43

58

92

60

60

60

51

51

554

MS

13

16

28

28

53

42

33

34

32

31

310

31%

43%

65%

48%

58%

70%

55%

57%

63%

61%

56%

MS(%)

*Dejaneiroanovembrode2012.
www.cimi.org.br.Acessadoem10/07/2013.


Combasenatabelaeemseusconhecimentos,estácorretooqueseafirmaem:

a) Mato Grosso do Sul é o estado que concentra o maior número de indígenas no País, segundo o Censo Demográfico
2010,oqueexplicaopercentualelevadodesuaparticipaçãononúmerototaldeindígenasassassinados.
b) AquantidadedeindígenasassassinadosnoPaísdiminuiu,principalmente,noMatoGrossodoSul,emfunçãodomaior
númerodehomologaçõesdeterrasindígenas,efetivadasporpressãodabancadaruralistanoCongressoNacional.
c) No Mato Grosso do Sul, a maior parte dos conflitos que envolvem indígenas está relacionada com projetos de
construçãodegrandesusinashidrelétricas.
d) OgrandenúmerodeindígenasassassinadosnoMatoGrossodoSulexplicaͲsepeloavançodaatividadedeextraçãode
ouroemterrasindígenas.
e) Noperíodoabrangidopelatabela,aparticipaçãodoMatoGrossodoSulnototaldeindígenasassassinadosémuitoalta,
emconsequência,principalmente,dedisputasenvolvendoapossedaterra.
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A região do médio Vale do São Francisco, nos
estadosdaBahiaePernambuco,temsido,desdeadécada
de 1980, uma das mais importantes zonas agrícolas
fruticultoras,noPaís.Porexemplo,ototaldaproduçãodos
municípiosdeJuazeiro,Petrolina,SantaMariadaBoaVista
e Curaçá ultrapassa 550.000 toneladas anuais, sendo que
destas,asproduçõesdeuvaemangasãoasprincipais.

Considereasanamorfoses:




IBGE,PesquisaAgrícolaMunicipal,2005.


Com base nas informações do texto e em seus
conhecimentos, identifique a predominância das
características do clima, do solo e do manejo agrícola
responsáveis pela excelente produtividade da região nele
mencionada.



Ascondiçõesdaproduçãoagrícola,noBrasil,sãobastante
heterogêneas, porém alguns aspectos estão presentes em
todasasregiõesdoPaís.
Nas anamorfoses acima, estão representadas formas de
produçãoagrícoladasdiferentesregiõesadministrativas.
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a
produçãoagrícolarepresentadaemIeemII.

a) Desubsistênciaepatronal.
b) Familiareitinerante.
c) Patronalefamiliar.
d) Familiaredesubsistência.
e) Itineranteepatronal.

a) Curtos períodos de estiagem no inverno, com chuvas
bemdistribuídasnasdemaisestaçõesdoano,solosbem
drenadosepráticasdeterraceamento.
b) Prolongados períodos de estiagem no verão, com
chuvas concentradas no inverno, solos ricos em
nutrientesepráticaseficientesdeirrigação.
c) Prolongados períodos de estiagem no verão, com
chuvasconcentradasnoinverno,solosbemdrenadose
extensasáreascomadubaçãoorgânica.
d) Curtos períodos de estiagem no inverno, com chuvas
bem distribuídas nas demais estações do ano, solos
aluviaiseextensasáreascomadubaçãoorgânica.
e) Ausência de períodos de estiagem, com chuvas bem
distribuídas ao longo de todo o ano, solos ricos em
nutrientesepráticasdeterraceamento.
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Observe o mapa da distribuição dos drones (veículos aéreos
não tripulados) norteͲamericanos na África e no Oriente
Médio.

O gráfico abaixo exibe a distribuição percentual do
consumodeenergiamundialportipodefonte.




Combasenográficoeemseusconhecimentos,identifique,
naescalamundial,aafirmaçãocorreta.

a) A queda no consumo de petróleo, após a década de
1970, é devida à acentuada diminuição de sua utilização
no setor aeroviário e, também, à sua substituição pela
energiadasmarés.
b) O aumento relativo do consumo de carvão mineral, a
partirdadécadade2000,estárelacionadoaofatode
China e Índia estarem entre os grandes produtores e
consumidores de carvão mineral, produto que esses
paísesutilizamemsuacrescenteindustrialização.
c) A participação da hidreletricidade se manteve
constante, em todo o período, em função da
regulamentação ambiental proposta pela ONU, que
proíbeaimplantaçãodenovasusinas.
d) O aumento da participação das fontes renováveis de
energia, após a década de 1980, explicaͲse pelo
crescente aproveitamento de energia solar, proposto
nosplanosgovernamentais,empaísesdesenvolvidosde
altalatitude.
e) O aumento do consumo do gás natural, ao longo de
todooperíodocobertopelográfico,éexplicadoporsua
utilizaçãocrescentenosmeiosdetransporte,conforme
estabelecidonoProtocolodeCartagena.





Emsuasdeclarações,ogovernonorteͲamericanojustificao
usodosdrones,principalmente,como

a) proteção militar a países com importantes laços
econômicos com os EUA, principalmente na área de
mineraisraros.
b) necessidade de proteção às embaixadas e outras
legaçõesdiplomáticasnorteͲamericanasempaísescom
trajetóriacomunista.
c) meio de transporte para o envio de equipamentos
militares ao Irã, com a finalidade de desmonte das
atividadesnucleares.
d) um dos pilares da sua estratégia de combate ao
terrorismo,principalmenteemregiõescomimportante
atuaçãotribal/terrorista.
e) reforço para a megaoperação de espionagem,
executada em 2013, que culminou com o asilo de
SnowdennaRússia.
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OlocaleoglobaldeterminamͲsereciprocamente,umasvezesdemodocongruenteeconsequente,outrasdemodo
desigual e desencontrado. MesclamͲse e tensionamͲse singularidades, particularidades e universalidades. Conforme
AnthonyGiddens,“Aglobalizaçãopodeassimserdefinidacomoaintensificaçãodasrelaçõessociaisemescalamundial,que
ligamlocalidadesdistantesdetalmaneiraqueacontecimentoslocaissãomodeladosporeventosocorrendoamuitasmilhas
dedistânciaeviceͲversa.Esteéumprocessodialéticoporquetaisacontecimentoslocaispodemsedeslocarnumadireção
inversaàsrelaçõesmuitodistanciadasqueosmodelam.Atransformaçãolocalé,assim,umapartedaglobalização”.


OctávioIanni,EstudosAvançados.USP.SãoPaulo,1994.Adaptado.


Nestetexto,escritonofinaldoséculoXX,oautorrefereͲseaumprocessoquepersistenoséculoatual.Apartirdessetexto,
podeͲseinferirqueesseprocessolevaà


a)
b)
c)
d)
e)

padronizaçãodavidacotidiana.
melhordistribuiçãoderendanoplaneta.
intensificaçãodoconvívioedasrelaçõesafetivaspresenciais.
maiortrocadesaberesentregerações.
retraçãodoambientalismocomoreaçãoàsociedadedeconsumo.
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Na atualidade, o número de pessoas atingidas por
desastresnaturais,nomundo,vemaumentando.Em2012,
foram registrados 905 grandes eventos desse tipo no
planeta.
Esses eventos podem ser de natureza geofísica, climática,
meteorológicaehidrológica,entreoutras.


Após o Tratado de Tordesilhas (1494), por meio do qual
Portugal e Espanha dividiram as terras emersas com uma
linha imaginária, verificaͲse um “descobrimento gradual”
doatualterritóriobrasileiro.

TendoemvistaoprocessodaformaçãoterritorialdoPaís,
considereasocorrênciaseasrepresentaçõesabaixo:

Ocorrências:

I. TratadodeMadrid(1750);
II. TratadodePetrópolis(1903);
III. Constituição da República Federativa do Brasil
(1988)/consolidaçãodaatualdivisãodosEstados.

Representações:






MünchenerRückversicherungsͲGessellschaft,
GeoRisksResearch,2012.Adaptado.


No mapa acima, estão indicadas áreas mais suscetíveis à
ocorrênciadealgunstiposdedesastresnaturais.
Aáreaassinaladanomapaeosfenômenosmaissuscetíveis
denelaocorrerestãocorretamenteindicadosem:

Terremoto e vulcanismo intensos, com
a)
presença de falhas ativas resultantes do
ඹ
encontro da placa do Pacífico com a da
AméricadoNorte.
b)
Entradasdefortesondasdefrio,provenientes
do avanço de massas de ar árticas,
ය
provocando o congelamento do lençol
freático.
c)
Longos períodos de estiagem, com incêndios
florestais e tempestades elétricas resultantes
ර
da ocorrência de centros de alta pressão
estacionários.
d)
Formaçãodetufões,quesãocentrosdemuito
baixa pressão e grande mobilidade,

responsáveisporfortesvendavais,emregiões
litorâneas.
e)
Fortes tormentas concentradas no verão,
consequênciadaentradadefrentesfrias,com
ල
ocorrênciadedeslizamentosdeterraequeda
bruscadetemperatura.




Associeaocorrênciacomsuacorretarepresentação:

I
II
III
a)
A
C
E
b)
B
C
E
c)
C
B
E
d)
A
B
D
e)
C
A
D












V

PAG 17/26 V
Caderno Reserva



CONCURSOVESTIBULARFUVEST–2014




58

60





Césarnãosaíradesuaprovínciaparafazermalalgum,mas
para se defender dos agravos dos inimigos, para
restabelecer em seus poderes os tribunos da plebe que
tinham sido, naquela ocasião, expulsos da Cidade, para
devolver a liberdade a si e ao povo romano oprimido pela
facçãominoritária.

As chamadas “revoluções inglesas”, transcorridas entre
1640e1688,tiveramcomoresultadosimediatos

a) aproclamaçãodosDireitosdoHomemedoCidadãoeo
fimdosmonopólioscomerciais.
b) o surgimento da monarquia absoluta e as guerras
contraaFrançanapoleônica.
c) oreconhecimentodocatolicismocomoreligiãooficiale
o fortalecimento da ingerência papal nas questões
locais.
d) o fim do anglicanismo e o início das demarcações das
terrascomuns.
e) o fortalecimento do Parlamento e o aumento, no
governo, da influência dos grupos ligadosàs atividades
comerciais.





CaioJúlioCésar.AGuerraCivil.SãoPaulo:EstaçãoLiberdade,1999,p.67.


Otexto,doséculoIa.C.,retrataocenárioromanode


a) implantação da Monarquia, quando a aristocracia
perseguia seus opositores e os forçava ao ostracismo,
parasufocarrevoltasoligárquicasepopulares.
b) transição da República ao Império, período de
reformulaçõesprovocadaspelaexpansãomediterrânica
epeloaumentodainsatisfaçãodaplebe.
c) consolidação da República, marcado pela participação
política de pequenos proprietários rurais e pela
implementaçãodeamploprogramadereformaagrária.
d) passagem da Monarquia à República, período de
consolidaçãooligárquica,queprovocouaampliaçãodo
poderedainfluênciapolíticadosmilitares.
e) decadência do Império, então sujeito a invasões
estrangeiras e à fragmentação política gerada pelas
rebeliõespopularesepelaaçãodosbárbaros.
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A ideia de ocupação do continente pelo povo americano
tevetambémraízespopulares,nosensocomumetambém
emfundamentosreligiosos.Osonhodeestenderoprincípio
da “união” até o Pacífico foi chamado de “Destino
Manifesto”.





NancyPriscillaS.Naro.AformaçãodosEstadosUnidos.
SãoPaulo:Atual,1986,p.19.
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Aconcepçãode“DestinoManifesto”,cunhadanosEstados
Unidosdadécadade1840,



Durantemuitotempo,sustentouͲseequivocadamenteque
a utilização de especiarias na Europa da Idade Média era
determinada pela necessidade de se alterar o sabor de
alimentos apodrecidos, ou pela opinião de que tal uso
garantiriaaconservaçãodascarnes.
Autilizaçãodeespeciariasnoperíodomedieval

a) permite identificar a existência de circuitos mercantis
entreaEuropa,aÁsiaeocontinenteafricano.
b) demonstra o rigor religioso, caracterizado pela
condenaçãodagastronomiaedorequinteàmesa.
c) revela a matriz judaica da gastronomia medieval
europeia.
d) oferece a comprovação da crise econômica vivida na
Europaapartirdoanomil.
e) explicitaoimportantepapeldoscamponesesdedicados
asuaproduçãoecomercialização.



















a) difundiu a ideia de que os norteͲamericanos eram um
povoeleitoecontribuiuparajustificarodesbravamento
defronteiraseaexpansãoemdireçãoaoOeste.
b) tinha origem na doutrina judaica e enfatizava que os
homens deviam temer a Deus e respeitar a todos os
semelhantes, independentemente de sua etnia ou
posiçãosocial.
c) baseavaͲsenoprincípiodomulticulturalismoeimpediu
apropagaçãodeprojetosouideologiasracistasnoSule
noNortedosEstadosUnidos.
d) derivoudeprincípioscalvinistaserejeitavaavalorização
do individualismo e do aventureirismo nas campanhas
militaresdeconquistaterritorial,privilegiandoasações
coordenadaspeloEstado.
e) defendia a necessidade de se preservar a natureza e
impediu o prosseguimento das guerras contra
indígenas, na conquista do Centro e do Oeste do
territórionorteͲamericano.



V

PAG 18/26 V
Caderno Reserva

CONCURSOVESTIBULARFUVEST–2014






62

64





Entreosfatoresquepermitemassociarocontextohistórico
dePortugal,nadécadade1970,àsindependênciasdesuas
colôniasnaÁfrica,encontramͲse

a) oSalazarismo,quedominouPortugaldesdeadécadade
1930, e a intensificação dos laços coloniais com Cabo
VerdeeGuinéͲBissau,40anosdepois.
b) a influência política e militar do Pacto de Varsóvia, no
norte do continente africano, e o surgimento de
movimentos contra o apartheid nas colônias
portuguesas.
c) o não cumprimento, por Portugal, da exigência
internacionaldequelibertassesuascolôniasafricanase
sua exclusão da Comunidade Europeia, no princípio da
décadade1970.
d) aRevoluçãodosCravos,de1974,queencerrouolongo
período ditatorial português, e a ampliação dos
movimentosdelibertaçãonacional,comoosdeAngola
eMoçambique.
e) o imediato cessarͲfogo estabelecido pelo regime
democrático português, implantado em 1974, e o fim
dos conflitos internos nas colônias portuguesas da
África.



Não há trabalho, nem gênero de vida no mundo mais
parecido à cruz e à paixão de Cristo, que o vosso em um
destes engenhos [...]. A paixão de Cristo parte foi de noite
sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as
vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós
despidos;Cristosemcomer,evósfamintos;Cristoemtudo
maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as
prisões,osaçoites,aschagas,osnomesafrontosos,detudo
istosecompõeavossaimitação,que,seforacompanhada
de paciência, também terá merecimento e martírio[...]. De
todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo,
os que pertencem por condição aos pretos, e como por
herança,sãoosmaisdolorosos.

P.AntônioVieira,Sermãodécimoquarto.In:I.Inácio&T.Lucca(orgs.).
DocumentosdoBrasilcolonial.SãoPaulo:Ática,1993,p.73Ͳ75.


Apartirdaleituradotextoacima,escritopelopadrejesuíta
Antônio Vieira em 1633, podeͲse afirmar, corretamente,
que,nasterrasportuguesasdaAmérica,

a) a Igreja Católica defendia os escravos dos excessos
cometidos pelos seus senhores e os incitava a se
revoltar.
b) as formas de escravidão nos engenhos eram mais
brandasdoqueemoutrossetoreseconômicos,poisali
vigoravaumaéticareligiosainspiradanaBíblia.
c) a Igreja Católica apoiava, com a maioria de seus
membros, a escravidão dos africanos, tratando,
portanto,dejustificáͲlacombasenaBíblia.
d) clérigos,comoP.Vieira,semostravamindecisosquanto
às atitudes que deveriam tomar em relação à
escravidão negra, pois a própria Igreja se mantinha
neutranaquestão.
e) havia formas de discriminação religiosa que se
sobrepunham às formas de discriminação racial, sendo
estas,assim,poucosignificativas.
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Afotografiaacima,tiradaemBeijing,China,em1989,pode
seridentificada,corretamente,como

a) reveladora do sucateamento do exército chinês, sinal
mais visível da crise econômica que então se abateu
sobreaquelapotênciacomunista.
b) emblemadoconflitoculturalentreOcidenteeOriente,
que resultou na recuperação de valores religiosos
ancestraisnaChina.
c) demonstração da incapacidade do Partido Comunista
Chinêsdeimporsuapolíticapelaforça,jáqueolevante
daqueleanoderrubouoregime.
d) montagem jornalística, logo desmascarada pela
revelaçãodequeohomemquenelaapareceéchinês,
enquantoostanquessãosoviéticos.
e) símbolo do confronto entre liberdade de expressão e
autoritarismo político, ainda hoje marcante naquele
país.

OtráficodeescravosafricanosparaoBrasil

a) teveinícionofinaldoséculoXVII,quandoasprimeiras
jazidasdeouroforamdescobertasnasMinasGerais.
b) foipoucoexpressivonoséculoXVII,aocontráriodoque
ocorreunosséculosXVIeXVIII,efoiextinto,devez,no
iníciodoséculoXIX.
c) teveinícionametadedoséculoXVI,efoipraticado,de
formaregular,atéametadedoséculoXIX.
d) foi extinto, quando da Independência do Brasil, a
despeitodapressãocontráriadasregiõesauríferas.
e) dependeu, desde o seu início, diretamente do bom
sucesso das capitanias hereditárias, e, por isso, esteve
concentrado nas capitanias de Pernambuco e de São
Vicente,atéoséculoXVIII.
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Emseucontextodeorigem,oquadroacimacorrespondea
uma





a) denúncia política das guerras entre as populações
indígenasbrasileiras.
b) idealização romântica num contexto de construção da
nacionalidadebrasileira.
c) crítica republicana à versão da história do Brasil
difundidapelamonarquia.
d) defesa da evangelização dos índios realizada pelas
ordensreligiosasnoBrasil.
e) concepção de inferioridade civilizacional dos nativos
brasileirosemrelaçãoaosindígenasdaAméricaEspanhola.
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CombasenaleituradaobraAcidadeeasserras,deEçade
Queirós, publicada originalmente em 1901, é correto
concluirque,nela,encontraͲse

a) o prenúncio de uma consciência ecológica que iria
eclodircomforçasomenteemfinaisdoséculoXX,mas
que, nessa obra, já mostrava um sentido visionário,
inspiradopelainvençãodosmotoresavapor.
b) uma concepção de hierarquia civilizacional entre as
regiões do mundo, na qual, a Europa representaria a
modernidade e um modelo a seguir, e a América, o
atrasoeummodeloaserevitado.
c) a construção de uma associação entre indivíduo e
divindade, já que, no livro, a natureza é,
fundamentalmente,símbolodeumacondiçãointeriora
seralcançadapormeioderesignaçãoepenitência.
d) a manifestação de um clima de forte otimismo,
decorrentedofimdociclobélicomundialdoséculoXIX,
que trouxe à tona um anseio de modernização de
sociedadesemvárioscontinentes.
e) umavalorizaçãodomeioruraledemodosdevidaaele
associados,nostalgiatípicadeummomentodahistória
marcado pela consolidação da industrialização e da
concentração da maior parte da população em áreas
urbanas.






AchargesatirizaumapráticaeleitoralpresentenoBrasilda
chamada“PrimeiraRepública”.Talpráticarevelavaa

a) ignorância,porpartedoseleitores,dosrumospolíticos
dopaís,tornandoesseseleitoresadeptosdeideologias
políticasnazifascistas.
b) ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade
forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito
de escolha e demonstravam a fragilidade das
instituiçõesrepublicanas.
c) restriçãoprovocadapelovotocensitário,quelimitavao
direito de participação política àqueles que possuíam
umcertonúmerodeanimais.
d) facilidade de acesso à informação e propaganda
política,permitindo,aoseleitores,arápidaidentificação
dos candidatos que defendiam a soberania nacional
frenteàsameaçasestrangeiras.
e) ampliaçãododireitodevototrazidapelaRepública,que
passou a incluir os analfabetos e facilitou sua
manipulaçãoporpolíticosinescrupulosos.
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Awaveofangerissweepingthecitiesoftheworld.
The protests have many different origins. In Brazil
people rose up against bus fares, in Turkey against a
building project. Indonesians have rejected higher fuel
prices. In the euro zone they march against austerity, and
theArabspringhasbecomeapermaͲprotestagainstpretty
mucheverything.
Yetjustasin1848,1968and1989,whenpeoplealso
found a collective voice, the demonstrators have much in
common. In one country after another, protesters have
risen up withbewilderingspeed. They tend to be ordinary,
middleͲclasspeople,notlobbieswithlistsofdemands.Their
mix of revelry and rage condemns the corruption,
inefficiencyandarroganceofthefolkincharge.
NoboĚy canknowhow2013willchangetheworld–
if at all. In 1989 the Soviet empire teetered and fell. But
Marx’sbeliefthat1848wasthefirstwaveofaproletarian
revolution was confounded by decades of flourishing
capitalism and 1968 did more to change sex than politics.
Even now, though, the inchoate significance of 2013 is
discernible. And for politicians who want to peddle the
sameoldstuff,newsisnotgood.




To live the longest and healthiest life possible, get
smarter.InstituteforHealthMetricsandEvaluation(IHME)
datashowthatpastacertainthreshold,healthandwealth
arejustweaklycorrelated.However,overallhealthisclosely
tiedtohowmanyyearspeoplespendinschool.Mexico,for
instance,hasa fifth the per capita grossdomestic product
(GDP) of the United States, but, for women, more than 50
percentofthelatter’sschooling.
In line with the trend, Mexico’s female adult
mortalityrateisonlynarrowlyhigher.VietnamandYemen
have roughly equivalent per capita GDP. Yet Vietnamese
women average 6.3 more years in school and are half as
likely to die between the ages of 15 and 60. “Economic
growth is also significantly associated with child mortality
reductions, but the magnitude of the association is much
smaller than that of increased education,” comments
Emmanuela Gakidou, IHME’s director of education and
training.“Oneyearofschoolinggivesyouabout10percent
lowermortalityrates,whereaswitha10percentincreasein
GDP, your mortality rate would go down only by 1 to 2
percent.”


Discover,May31,2013.Adaptado.
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Oargumentocentraldotextoéodequeníveismaisaltos
deescolaridadeestãodiretamenterelacionadosa


a)
b)
c)
d)
e)


índicesmaisbaixosdemortalidade.
crescimentoeconômicoacentuado.
maisempregosparaasmulheres.
menorestaxasdenatalidade.
melhoriasnosserviçosdesaúde.
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TheEconomist,June29,2013.Adaptado.

No texto, ao se comparar o México aos Estados Unidos,
afirmaͲseque,noMéxico,
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a) o produto interno bruto é equivalente a 50% do
produtointernobrutodosEstadosUnidos.
b) os índices de mortalidade adulta vêm crescendo, nos
últimosanos.
c) as mulheres representam 50% da população
escolarizada.
d) as políticas educacionais são insuficientes e estão
defasadas.
e) as taxas de mortalidade feminina adulta são pouco
superioresàsnorteͲamericanas.


Segundootexto,osprotestosde2013,emdiversoslugares
domundo,
a) vêmperdendoforçaporfalhasdeorganização.
b) questionam a atuação dos lobbies nas reivindicações
dasdiversasclassessociais.
c) condenam a corrupção e outros comportamentos
inadequadosdaclassepolítica.
d) resultamdemotivaçõeseconômicasprecisas.
e) têmpoucosaspectosemcomum.




70





73

Ao comparar os protestos de 2013 com movimentos
políticospassados,afirmaͲse,notexto,que
a) nem sempre esses movimentos expressam anseios
coletivos.
b) ascrençasdeMarxseconfirmaram,mesmoapós1848.
c) asrevoltasde1968causaramgrandesmudançaspolíticas.
d) nãosesabeseosprotestosde2013mudarãoomundo.
e) mudançasdecostumesforamasprincipaisconsequências
demovimentospassados.



Deacordocomotexto,“about10percentlowermortality
rates”éresultadode





a)
b)
c)
d)
e)

“10percentincreaseinGDP”.
“childmortalityreductions”.
“equivalentpercapitaGDP”.
“economicgrowth”.
“oneyearofschooling”.
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A civilização “pósͲmoderna” culminou em um
progressoinegável,quenãofoipercebidoantecipadamente,
em sua inteireza. Ao mesmo tempo, sob o “mau uso” da
ciência, da tecnologia e da capacidade de invenção nos
precipitou na miséria moral inexorável. Os que condenam a
ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria
ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo
monopolistadesuaterceirafase.
Em páginas secas premonitórias, E. Mandel*
apontarataisriscos.O“livrejogodomercado”(quenãoée
nunca foi “livre”) rasgou o ventre das vítimas: milhões de
seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de
milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando a
sua periferia intrínseca e apossouͲse, como não sucedeu
nem sob o regime colonial direto, das outras periferias
externas,queabrangemquasetodoo“restodomundo”.

No texto, empregamͲse, de modo mais evidente, dois
recursosdeintertextualidade:um,opróprioautorotorna
explícito; o outro encontraͲse em um dos trechos citados
abaixo.IndiqueͲo.


a) “Vocêéumhorror!”
b) “Evocê,bêbado.”
c) “Ilusãosua:amanhã,deressaca,vaiolharnoespelhoe
veroalcoólatramachistadesempre.”
d) “Vairepetiroporreatéperderosamigos,oemprego,a
famíliaeoautorrespeito.”
e) “Percoapiada,masnãopercoaferroada!”
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A tirinha tematiza questões de gênero (masculino e
feminino),combasenaoposiçãoentre





FlorestanFernandes,FolhadeS.Paulo,27/12/1993.

a) permanênciaetransitoriedade.
b) ƐŝŶĐĞƌŝĚĂĚĞĞŚŝƉŽĐƌŝƐŝĂ.
c) complacênciaeintolerância.
d) compromissoeomissão.
e) ousadiaerecato.
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(*)ErnestEzraMandel(1923Ͳ1995):economistaemilitantepolíticobelga.
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No trecho “nos precipitou na miséria moral inexorável”
(L.4Ͳ5), a palavra sublinhada pode ser substituída, sem
prejuízoparaosentidodotexto,por

a) inelutável.
b) inexequível.
c) inolvidável.
d) inominável.
e) impensável.















Leiaoseguintetexto,quefazpartedeumanúnciodeum
produtoalimentício:


EMRESPEITOASUANATUREZA,SÓTRABALHAMOS
COMOMELHORDANATUREZA
Selecionamossóoqueanaturezatemdemelhorparalevar
até a sua casa. Porque faz parte da natureza dos nossos
consumidores querer produtos saborosos, nutritivos e,
acimadetudo,confiáveis.
www.destakjornal.com.br,13/05/2013.Adaptado.


Procurandodarmaiorexpressividadeaotexto,seuautor


a)
b)
c)
d)
e)

serveͲsedoprocedimentotextualdasinonímia.
recorreàreiteraçãodevocábuloshomônimos.
exploraocaráterpolissêmicodaspalavras.
mesclaaslinguagenscientíficaejornalística.
emprega vocábulos iguais na forma, mas de sentidos
contrários.
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O emprego de aspas em uma dada expressão pode servir,
inclusive,paraindicarqueela

I. foiutilizadapeloautorcomalgumtipoderestrição;
II. pertence ao jargão de uma determinada área do
conhecimento;
III. contémsentidopejorativo,nãoassumidopeloautor.

Considere as seguintes ocorrências de emprego de aspas
presentesnotexto:

A. “pósͲmoderna”(L.1);
B. “mauuso”(L.3);
C. “livrejogodomercado”(L.10);
D. “livre”(L.11);
E. “restodomundo”(L.16).

AsmodalidadesI,IIeIIIdeusodeaspas,elencadasacima,
verificamͲse,respectivamente,em

a) A,CeE.
b) B,CeD.
c) C,DeE.
d) A,BeE.
e) B,DeA.



TEXTOPARAASQUESTÕES79E80

OranessetempoJacintoconceberaumaideia...Este
Príncipe concebera a ideia de que o “homem só é
superiormente feliz quando é superiormente civilizado”. E
por homem civilizado o meu camarada entendia aquele
que, robustecendo a sua força pensante com todas as
noções adquiridas desde Aristóteles, e multiplicando a
potência corporal dos seus órgãos com todos os
mecanismosinventadosdesdeTeramenes,criadordaroda,
se torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase
onisciente,eaptoportantoarecolher[...]todososgozose
todososproveitosqueresultamdeSaberePoder...[...]
Este conceito de Jacinto impressionara os nossos
camaradas de cenáculo, que [...] estavam largamente
preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos,
como a das nações, se realiza pelo ilimitado
desenvolvimento da Mecânica e da erudição. Um desses
moços [...] reduzira a teoria de Jacinto [...] a uma forma
algébrica:


Sobre o elemento estrutural “oni”, que forma as palavras
do texto “onipotente” e “onisciente”, só NÃO é correto
afirmar:

a) Equivale, quanto ao sentido, ao pronome “todos(as)”,
usadodeformareiteradanotexto.
b) Possui sentido contraditório em relação ao advérbio
“quase”,antecedente.
c) TrataͲsedoprefixo“oni”,quetemomesmosentidoem
ambasaspalavras.
d) Entra na formação de outras palavras da língua
portuguesa,como“onipresente”e“onívoro”.
e) Deve ser entendido em sentido próprio, em
“onipotente”,e,emsentidofigurado,em“onisciente”.


80


O texto refereͲse ao período em que, morando em Paris,
Jacinto entusiasmavaͲse com o progresso técnico e a
acumulação de conhecimentos. Considerada do ponto de
vista dos valores que se consolidam na parte final do
romance, a “forma algébrica” mencionada no texto
passaria a ter, como termo conclusivo, não mais “Suma
felicidade”,mas,sim,Suma

a) simplicidade.
b) abnegação.
c) virtude.
d) despreocupação.
e) servidão.


81


Examine as seguintes afirmações relativas a romances
brasileirosdoséculoXIX,nosquaisaescravidãoaparecee,
emseguida,considereostrêslivroscitados:

I. TãoimpregnadomostravaͲseoBrasildeescravidão,que
até o movimento abolicionista pode servir, a ela, de
fachada.
II. De modo flagrante, mas sem julgamentos morais ou
ênfase especial, indicaͲse a prática rotineira do tráfico
transoceânicodeescravos.
III. De modo tão pontual quanto incisivo, expõeͲse o
vínculoentreescravidãoepráticadetorturafísica.


A. Memóriasdeumsargentodemilícias;
B. MemóriaspóstumasdeBrásCubas;
C. Ocortiço.






AsafirmaçõesI,IIeIIIrelacionamͲse,demodomaisdireto,
respectivamente,comosromances

a) B,A,C.
b) C,A,B.
c) A,C,B.
d) B,C,A.
e) A,B,C.

Edurantedias,doOdeonàSorbona,foilouvadapela
mocidadepositivaaEquaçãoMetafísicadeJacinto.


EçadeQueirós,Acidadeeasserras.
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CAPÍTULOLXXI

Nas primeiras versões das Memórias póstumas de Brás
Cubas, constava, no final do capítulo LXXI, aqui
reproduzido, o seguinte trecho, posteriormente suprimido
peloautor:

[...Heisdecair.]Turvoéoarquerespirais,amadasfolhas.
O sol que vos alumia, com ser de toda a gente, é um sol
opacoereles,de........................e.........................

As duas palavras que aparecem no final desse trecho, no
lugar dos espaços pontilhados, podem servir para
qualificar, de modo figurado, a mescla de tonalidades
estilísticas que caracteriza o capítulo e o próprio livro.
Preenchemdemodomaisadequadoaslacunasaspalavras

a) ocasoeinvernia.
b) Finadoseritual.
c) senzalaecabaré.
d) cemitérioecarnaval.
e) eclipseecerração.





Osenãodolivro


ComeçoaarrependerͲmedestelivro.Nãoqueeleme
canse;eunãotenhoquefazer;e,realmente,expediralguns
magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que
distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho,
cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício
grave,ealiásínfimo,porqueomaiordefeitodestelivroés
tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda
devagar; tu amas a narração direita e nutrida, o estilo
regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os
ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param,
resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu,
escorregamecaem...
E caem! — Folhas misérrimas do meu cipreste, heis
de cair, como quaisquer outras belas e vistosas; e, se eu
tivesseolhos,darͲvosͲiaumalágrimadesaudade.Estaéa
grandevantagemdamorte,que,senãodeixabocapararir,
tambémnãodeixaolhosparachorar...Heisdecair.


MachadodeAssis,MemóriaspóstumasdeBrásCubas.




85
82



ConsidereasseguintescomparaçõesentreVidassecas,de
GracilianoRamos,eCapitãesdaareia,deJorgeAmado:

I. Quantoàrelaçãodesseslivroscomocontextohistórico
em que foram produzidos, verificaͲse que ambos são
tributários da radicalização políticoͲideológica
subsequente,noBrasil,àRevoluçãode1930.
II. Embora os dois livros comportem uma consciência
críticadovalordalinguagemnoprocessodedominação
social,emVidassecas,essaconsciênciarelacionaͲseao
emprego de um estilo conciso e até ascético, o que já
nãoocorrenacomposiçãodeCapitãesdaareia.
III. Por diferentes que sejam essas obras, uma e outra
conduzem a um final em que se anuncia a redenção
socialdaspersonagensoprimidas,emumfuturomundo
reconciliado,defelicidadecoletiva.

Estácorretooqueseafirmaem

a) I,somente.
b) IeII,somente.
c) III,somente.
d) IIeIII,somente.
e) I,IIeIII.













No contexto, a locução “Heis de cair”, na última linha do
texto,exprime:

a) resignaçãoanteumfatopresente.
b) suposiçãodequeumfatopodeviraocorrer.
c) certezadequeumadadaaçãoiráserealizar.
d) açãointermitenteeduradoura.
e) desejodequealgovenhaaacontecer.


83


Um leitor que tivesse as mesmas inclinações que as
atribuídas,pelonarrador,aoleitordasMemóriaspóstumas
deBrásCubasteriamaiorprobabilidadedeimpacientarͲse,
também,comaleituradaobra

a) Memóriasdeumsargentodemilícias.
b) Viagensnaminhaterra.
c) Ocortiço.
d) Acidadeeasserras.
e) Capitãesdaareia.
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Revelaçãodosubúrbio

No poema de Drummond, a presença dos motivos da
velocidade,damecanização,daeletricidadeedametrópole
configuraͲsecomo

a) uma adesão do poeta ao mito do progresso, que
atravessa as letras e as artes desde o surgimento da
modernidade.
b) manifestação do entusiasmo do poeta moderno pela
industrializaçãoporque,naépoca,passavaoBrasil.
c) marca da influência da estética futurista da
Antropofagia na literatura brasileira do período
posteriora1940.
d) uma incorporação, sob nova inflexão política e
ideológica,detemascaracterísticosdasvanguardasque
influenciaramoModernismoantecedente.
e) uma crítica do poeta pósͲmodernista às alterações
causadas, na percepção humana, pelo avanço
indiscriminadodatécnicanavidacotidiana.





QuandovouparaMinas,gostodeficardepé,contraa
[vidraçadocarro*,
vendoosubúrbiopassar.
Osubúrbiotodosecondensaparaservistodepressa,
commedodenãorepararmossuficientemente
emsuasluzesquemaltêmtempodebrilhar.
Anoitecomeosubúrbioelogoodevolve,
elereage,luta,seesforça,
atéquevemocampoondepelamanhãrepontamlaranjais
eànoitesóexisteatristezadoBrasil.


CarlosDrummonddeAndrade,Sentimentodomundo,1940.


(*)carro:vagãoferroviárioparapassageiros.



86


Para a caracterização do subúrbio, o poeta lança mão,
principalmente,da(o)

a) personificação.
b) paradoxo.
c) eufemismo.
d) sinestesia.
e) silepse.



90





Segundo o crítico e historiador da literatura Antonio
Candido de Mello e Souza, justamente na década que
presumivelmente corresponde ao período de elaboração
dolivroaquepertenceopoema,omododeseconcebero
Brasilhaviasofrido“alteraçãomarcadadeperspectivas”.
A leitura do poema de Drummond permite concluir
corretamente que, nele, o Brasil não mais era visto como
país

a) agrícola (fornecedor de matériaͲprima), mas como
industrial(produtordemanufaturados).
b) arcaico (retardatário social e economicamente) mas,
sim, percebido como moderno (equiparado aos países
maisavançados).
c) provinciano (caipira, localista) mas, sim, cosmopolita
(abertoaosintercâmbiosglobais).
d) novo (em potência, por realizarͲse), mas como
subdesenvolvido(marcadoporpobrezaeatrofia).
e) rural (sobretudo camponês), mas como suburbano
(aindadesprovidodeprocessosdeurbanização).


















87


Consideradosnocontexto,dentreosmaisdedezverbosno
presente, empregados no poema, exprimem ideia,
respectivamente,dehabitualidadeecontinuidade

a) “gosto”e“repontam”.
b) “condensa”e“esforça”.
c) “vou”e“existe”.
d) “têm”e“devolve”.
e) “reage”e“luta”.


88


Emconsonânciacomumadaslinhastemáticasprincipaisde
Sentimentodomundo,ovivointeresseque,nopoema,o
eu lírico manifesta pela paisagem contemplada prendeͲse,
sobretudo,aofatodeosubúrbioser

a) bucólico.
b) popular.
c) interiorano.
d) saudosista.
e) familiar.
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