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LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1. Este boletim de questões é constituído de: 
- Redação. 
- 54 questões objetivas. 
2. Confira se, além desse boletim de questões, você 
recebeu o cartão-resposta destinado à marcação das 
respostas das 54 questões objetivas e o caderno de 
respostas para elaboração da Redação. 
3. No CARTÃO-RESPOSTA: 
a) Confira seu nome e o número de inscrição na parte 
superior do CARTÃO- RESPOSTA que você recebeu. 
b) No caso de não coincidir seu nome e número de 
inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu 
cartão não for encontrado, solicite um cartão virgem, o que 
não prejudicará a correção de sua prova. 
c) Após a conferência, assine seu nome no espaço 
correspondente do CARTÃO-RESPOSTA, do mesmo 
modo como foi assinado no seu documento de 
identidade, utilizando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 
d) Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, d, e. Só 
uma responde corretamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar no Cartão-Resposta apenas uma letra. Marcando 
mais de uma, você anulará a questão, mesmo que uma 
das marcadas corresponda à alternativa correta. 
e) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, nem 
amassado, nem rasgado. 
4. No CADERNO DE RESPOSTAS DE REDAÇÃO: 
a) Confira seu nome e número de inscrição na 
parte inferior do Caderno de Respostas de Redação. 
b) Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 
c) Quando for entregar o Caderno de Respostas de 
Redação, o fiscal da sua sala lhe devolverá o rodapé do 
caderno para o seu controle. 
5. Sua redação deverá conter no mínimo 15 e, no máximo 
30 linhas. A redação será anulada caso seja: 
- redigida fora do tema proposto e não articulada 
verbalmente; 
- apresentada em forma de verso; 
- escrita a lápis ou de forma ilegível; 
- com marca que a identifique. 
 

LEMBRE-SE 
6. A duração desta prova é de 5 (cinco) horas, 
iniciando às 8 (oito) horas e terminando às 13 
(treze) horas. 
7. É terminantemente proibida a comunicação 
entre candidatos. 

ATENÇÃO 
8. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da 
seguinte maneira: 
a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no Boletim 
de Questões. 
b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, a 
alternativa que julgar correta, para depois marcá-la no 
Cartão-Resposta definitivamente. 
c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta esferográfica 
com tinta azul ou preta, preenchendo completamente o 
círculo correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 
d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, faça-o com 
cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-lo, tendo atenção para 
não ultrapassar os limites do círculo. 
Marque certo o seu cartão como indicado: 
 

CERTO 
e) Além de sua resposta e assinatura, nos locais indicados, 
não marque nem escreva mais nada no Cartão-Resposta. 
f) O gabarito poderá ser copiado, SOMENTE, no seu 
comprovante de inscrição. O candidato que se 
ausentar 15 (quinze) minutos antes do término da 
prova poderá levar seu Boletim de Questões. 
9. No Boletim de Questões há uma folha de rascunho anexa 
para redigir sua redação 
10. O texto definitivo deve ser redigido com caneta azul ou 
preta na folha de respostas (redação). LEMBRE-SE: os 
rascunhos não serão considerados para a correção. 
11. Releia estas instruções antes de entregar a prova. 
12. Assine, na lista de presença, na linha correspondente, o 
seu nome, do mesmo modo como foi assinado no seu 
documento de identidade. 
 

BOA PROVA! 

Órgão Executor 
UEPA – PROGRAD – DAA 

Belém – Pará 
Dezembro de 2014 
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REDAÇÃO 
 

Prezado candidato. 

Para elaborar sua Redação, leia atentamente as propostas que seguem. Elas nos falam de questões 

relacionadas às relações de produção na construção da sociedade. Com base nessas leituras, somadas a outras 

que você já tem, escolha a PROPOSTA 1 ou a PROPOSTA 2, que seguem, e elabore sua Redação. 

Proposta 1  

Dissertação 

O capitalismo apropria-se e reconfigura o patriarcado para atender as suas necessidades, para manter a 

repressão à mulher, com isso é impossível em uma sociedade de classes haver igualdade entre os gêneros. Fica 

claro quando fazemos uma análise de conjuntura e vemos que o capital dá preferência aos homens e não às 

mulheres como força de trabalho; aceita a mulher porque financeiramente lhe convém, de vez que, quanto 

maior for a procura pelo mercado de trabalho, menor será o salário oferecido ao trabalhador. 

A luta da mulher contra sua opressão e exploração é a luta contra as bases materiais da sociedade 

capitalista para que se crie uma nova sociedade, uma nova vida na qual os trabalhadores homens e mulheres 

rompam as amarras com que a sociedade burguesa os prende; uma sociedade em que não existam diferenças 

econômicas e sociais, uma sociedade em que o grau de emancipação da mulher seja o mais importante 

indicativo do grau de desenvolvimento social.  

Temos a Dilma presidente. Até o termo presidenta começou a ser usado frequentemente. Outros fatos, 

como a Lei Maria da Penha, o movimento social Marcha das Vadias e o erro em pesquisa do Ipea (o órgão 

publicou que 65,1% concordam que mulheres com roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas, quando 

o correto seria 26%) também são indicativos de que algumas mudanças positivas estão ocorrendo.  

A luta pela participação da mulher na sociedade é velha, e precisa ser mais intensificada para que deixe 

de existir o diferencial entre homem e mulher, e todos passem a ser iguais como seres humanos que pensam, 

que produzem e que querem seu espaço na sociedade moderna, para poder avançar conjuntamente com todos 

aqueles que buscam a melhora conjunta para todos. 

Com base no texto acima, discuta a situação da mulher no Brasil de hoje, em uma Dissertação 

argumentativa em prosa, a partir da seguinte questão։ O QUE ESSAS CONQUISTAS REVELAM SOBRE AS 

RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE HOMENS E MULHERES? 

Proposta 2 

CARTA ARGUMENTATIVA 

A pobreza de muitos e a riqueza de poucos sempre foram denunciadas por pessoas comprometidas com 

a justiça social preocupadas com a superação das diferenças entre as classes, ou grupos sociais, provocadas 

pelo modo de nossas sociedades organizarem suas relações de produção. 

Sobretudo no começo deste novo século, o Estado brasileiro resolveu atuar de forma mais clara no 

campo da justiça social, distribuindo parte da renda nacional entre os mais pobres, por meio de programas 

sociais como o Bolsa Escola, o Bolsa Família, etc.  

Com base nestas informações, escreva uma carta à presidenta da República, deste novo governo 

que agora se inicia, ou insistindo para que mantenha os programas, por achá-los adequados aos objetivos de 

superação da desigualdade entre as classes sociais, ou sugerindo que substitua todos eles por outros que você 

julgar mais adequados à justiça social, por discordar dos programas, ou propondo a manutenção apenas de 

alguns deles, acrescentando outros que julgar pertinentes, por entender que apenas parte deles é compatível 

com a justiça social, ou até mesmo solicitando que elimine todos eles sem nenhuma substituição, por entender 

que produzem apenas conformismo entre os pobres, impedindo-os de lutar por seus direitos. 
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Leia o Texto I para responder às questões de 1 a 6. 

Texto I 

Responsabilidade pelas diferenças é da sociedade atual 

No período colonial e imperial brasileiro, um modelo de escravidão extremamente brutal sobre suas 
vítimas não deixara de lograr mecanismos de mobilidade social para alguns descendentes de escravizados 
que se tornaram libertos. 

No Brasil do século 19, em algumas regiões, eles poderiam chegar mesmo a 80% do total da população 
livre; dados semelhantes aos de Cuba. No Sul dos Estados Unidos, por exemplo, o índice era de apenas 4%. 
Alguns destes chegaram -de forma ainda hoje inédita- aos altos escalões da vida cultural e política do país. A 
lista não é tão pequena assim: Rebouças, Patrocínio, Caldas Barbosa, Machado de Assis. 

Na contramão, há quem afirme que a liberdade conquistada pela alforria, em nossa antiga sociedade, 
era extremamente precária - em razão da cor, tornando as pessoas libertas de tez mais escura no máximo 
quase-cidadãos. 

De qualquer maneira, se é verdade que nossa realidade colonial e imperial guarda uma complexidade 
própria, o fato é que ao longo do século 20 a antiga sociedade acabaria abrigando um desconcertante 
paradoxo. O escravismo não tivera nada de harmonioso, mas o sistema de dominação abria margens para 
infiltrações. 

Para as experiências do pós-emancipação, cor, raça e racismo foram paisagens permanentemente 
reconfiguradas. Ordem, trabalho, disciplina e progresso dialogaram com as políticas públicas de aparato 
policial e criminalização dos descendentes dos escravizados e suas formas de manifestação cultural e 
simbólica. 

No projeto de nossas elites desse período vigorou a concepção de que o desenvolvimento 
socioeconômico era incompatível com nossas origens ancestrais em termos étnicos. Países com maiorias não-
brancas não atingiram, e jamais alcançariam, o tão desejado progresso. Os perniciosos efeitos do sistema 
escravista foram associados às suas vítimas, ou seja, os escravizados.  

No contexto posterior aos anos 1930, a valorização simbólica da mestiçagem seria um importante 
combustível ideológico do projeto desenvolvimentista. Dado o momento histórico em que fora forjado, se 
pode até reconhecer que tal discurso poderia abrigar algum tipo de perspectiva progressista. Por outro lado, 
ao consagrar como natural a convergência das linhas de classe e cor, tal lógica tentou convencer que 
diferenças sociais derivadas de aparências físicas (cor da pele, traços faciais), conquanto nítidas e 
persistentes, inexistiam. 

Ou se existiam eram para ser esquecidas, abafadas ou comentadas no íntimo do lar. Como tal, o mito da 
democracia racial serviu não apenas ao projeto de industrialização do país. Também se associou a um 
modelo de desenvolvimento que viria a ser assumidamente concentrador de renda e poder político em 
termos sociorraciais, dado que tais assimetrias passaram a ser incorporadas à paisagem das coisas.  

Após o fim do mito da democracia racial, parece que se torna necessário romper com uma segunda 
lenda. A de que as assimetrias de cor ou raça sejam decorrência direta do escravismo, findado há 120 anos. 

Tal compreensão retira da sociedade do presente a responsabilidade pela construção de um quadro 
social extremamente injusto gerado a cada instante, colocando tal fardo apenas nos ombros do distante 
passado. Nosso racismo está embebido de uma forte associação entre cor da pele e uma condição social 
esperada ou desejada. Tal correlação atua nos diversos momentos da vida social, econômica e institucional. 

A leitura dos indicadores sociais decompostos pela variável cor ou raça expressa a dimensão de tais 
práticas sociais inaceitáveis. Se os afrodescendentes se conformam com tal realidade, fica então ratificado o 
mito. Se não se conformam, dizem os maus presságios: haverá ruptura de nossa paz social. 

O racismo e as assimetrias de cor ou raça do presente não são produtos da escravidão, muito embora 
tenham sido vitais para o seu funcionamento. Em sendo uma herança perpétua e acriticamente atual. 

O que fazer para superar este legado? Este é o desafio de todos nós, habitantes deste sexto século 
brasileiro que há pouco despertou.  
(Flávio Gomes e Marcelo Paixão. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj2311200806.htm.Texto adaptado) 

 
Considere o Texto I e a charge abaixo para 
responder à questão 1. 
 

 
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad
=rja&uact=8&docid=ddGWxndQbb34-  

1. Em relação ao Texto I, a charge é um exemplo de 
que, em nosso país, há: 

a escravidão, com a manutenção do trabalho infantil. 

b justiça e igualdade. 

c igualdade, garantindo o direito à infância. 

d tratamento igualitário para todas as crianças. 

e igualdade, independente da cor. 
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2. Assinale a alternativa cuja imagem sintetiza a 
ideia central do trecho: “Após o fim do mito da 
democracia racial, parece que se torna 
necessário romper com uma segunda lenda. A de 
que as assimetrias de cor ou raça sejam 
decorrência direta do escravismo, findado há 120 
anos". Tal compreensão retira da sociedade do 
presente a responsabilidade pela construção de 
um quadro social extremamente injusto gerado a 
cada instante, colocando tal fardo apenas nos 
ombros do distante passado 
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3. Segundo o Texto I, o primeiro mito é o da 
democracia racial e o segundo é de que: 

a as  assimetrias de cor ou raça sejam 
decorrência direta do escravismo. 

b a ruptura de nossa paz social acontecerá a 
qualquer momento. 

c não há mobilidade social para alguns 
descendentes de escravizados que se 
tornaram libertos.  

d onde há ordem, trabalho, disciplina e 
progresso não há escravidão.     

e a liberdade conquistada pela alforria, em 
nossa antiga sociedade, era extremamente 
precária - em razão da classe. 

 

Com base nos Textos I e II, responda à 
questão 4. 

Texto II 

Quem foi quem disse que o samba 
tem/Origem lá no morro meu bem/O 
samba nasce em qualquer lugar/Não 
dou exemplo pra não dar o que 
falar/Quando se tem ao lado um 
alguém/Com esse ritmo que é nosso 
também/Fazer samba não é privilégio 
de ninguém. 

(Elza Soares: Teleco-teco). 

4. A passagem do Texto I que confirma a afirmativa 
contida no Texto II é:  

a em sendo uma herança perpétua e 
acriticamente atualizada, o passado fez-se 
presente. 

b este é o desafio de todos nós, habitantes 
deste sexto século brasileiro que há pouco 
despertou. 

c nosso racismo está embebido de uma forte 
associação entre cor da pele e uma condição 
social esperada ou desejada. 

d se os afrodescendentes se conformam com tal 
realidade, fica então ratificado o mito. 

e o escravismo não tivera nada de harmonioso, 
mas o sistema de dominação abria margens 
para infiltrações. 
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5. A democracia racial foi considerada um mito, e, 
ainda, segundo o Texto I, as assimetrias raciais 
persistem sob responsabilidade do “distante 
passado”. Assim sendo, a passagem abaixo que 
confirma tal afirmativa é: 

a Boca negra e rosa /Debochada e torta/ Riso 
de cabrocha/ Generosa/ Beijo de paixão. 
(Paulinho da Viola: Beba do samba) 

b Quem cede a vez não quer vitória/ Somos 
herança da memória/ Temos a cor da noite/ 
Filhos de todo açoite/ Fato real de nossa 
história. (Jorge Aragão: Identidade) 

c Levar meu barco no rumo norte/ E no 
caminho o que eu pescar/ Quero dividir 
quando lá chegar/ Eu quero ter um milhão de 
amigos/ E bem mais forte poder cantar/ Eu 
quero crer na paz do futuro/ Eu quero ter um 
quintal sem muro/ Quero meu filho pisando 
firme/ Cantando alto, sorrindo livre. (Roberto 
Carlos & Erasmo Carlos: Eu quero apenas) 

d Meu tio gentil era um esculacho/ Andava 
pelas ruas vestindo o meu bate bola/ Se tu 
passasse em minha frente/ Era melhor tu sair 
fora/ Carnaval de rua perigoso e divertido/ 
Mas passei por tudo isso/ Entre mortos e 
feridos. (Marcelo D 2: 1967) 

e O racismo é burrice, mas o mais burro não é 
o racista/ É quem pensa que o racismo não 
existe/ O pior cego é o que não quer ver, e o 
racismo está dentro de você. (Gabriel O 
Pensador: Racismo é burrice)  

 
Considere o Texto I e os quadrinhos abaixo para 

responder à questão 6. 

 
http://www.redemegafone.com.br/wp-
content/uploads/2011/04/2008set29_mafaldatira1.jpg 

6. A alternativa cuja palavra destacada tem o 
mesmo significado de indicador, presente no 
Texto I e no quarto quadrinho da charge, é: 

a A maneira mais prática de verificar um 
assunto em um livro ou revista é primeiro 
localizar no índice. 

b A Região Sul ocupa segunda posição entre as 
regiões que concentram o pior índice social  
de trabalhadores na infância.  

c No Pará, a bandeira vermelha indica que 
naquele local ou perto dali vende açaí. 

d Ao indicar rotas alternativas, o guarda de 
trânsito evitou um longo engarrafamento. 

e Ao sair, batendo a porta, o paciente indicou 
o seu grau de satisfação com o atendimento 
médico. 

7. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela 
que contém as afirmações corretas sobre os 
fatos de A Viagem do Elefante, de José 
Saramago. 

a A tensão que se verifica entre portugueses e 
austríacos, no episódio da fronteira 
Portugal/Espanha, decorre de uma disputa 
territorial típica das relações sociais da época 
do feudalismo, provocada por 
desentendimentos entre senhores feudais. 

b O episódio em que o pároco convida os 
camponeses para vê-lo limpar o elefante das 
impurezas nele introduzidas pelo demônio, 
demonstra que o prestígio do cristianismo já 
declinava no início do capitalismo mercantil. 

c A viagem do elefante é motivada pelas 
relações sociais que existiam entre os nobres 
da Europa, as quais ajudavam a manter laços 
familiares entre os membros da aristocracia 
de países diferentes, e, assim, os seus 
interesses de classe. 

d Enviando um elefante de presente ao 
arquiduque Maximiliano, o rei de Portugal, D. 
João III, pretendia ofendê-lo, - dada a 
inutilidade do presente, até porque, 
verdadeiramente, desejava mesmo era 
desfazer-se do paquiderme cujo trato custava 
caro ao tesouro real - e, deste modo, 
provocar uma guerra com a Áustria. 

e Em várias passagens da obra, há discussões 
esclarecedoras sobre a economia da Índia e 
da Europa entre o cornaca Subhro e o 
comandante da guarnição militar portuguesa, 
delas entende-se que não existiram na Índia 
relações sociais decorrentes do modo de 
produção feudal e capitalista, como na 
Europa. 

 

8. Assinale o título do conto de A Legião Estrangeira 
capaz de sintetizar a noção de que os agregados 
familiares, de classe economicamente menos 
favorecida, tornam-se um estorvo ao cotidiano 
do grupo socialmente melhor situado que os 
absorveu e são por eles desumanamente 
descartados. 

a A repartição dos pães 

b A solução 

c Os obedientes 

d Os desastres de Sofia 

e Viagem a Petrópolis 
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9. A busca de ambientes distantes dos centros 
urbanos que nem o poeta sabe mais dizer quais 
sejam, inspirou parte dos escritores simbolistas 
portugueses, levando-os, indiretamente, a 
criticar com isso as relações de produção do 
mundo moderno já, consideravelmente, 
influenciadas pelo capitalismo. Assinale a única 
alternativa abaixo na qual os versos de Camilo 
Pessanha aludem a esta busca. 

a Quem quebrou (que furor cruel e simiesco!) 
A mesa de eu cear, – tábua tosca, de pinho? 
E me espalhou a lenha? E me entornou o 
vinho? 
– Da minha vinha o vinho acidulado e 
fresco... 

b Ao longo da viola morosa 
Vai adormecendo a parlenda 
Sem que amadornado eu atenda 
A lengalenga fastidiosa. 

c Águas claras do rio! Águas do rio, 
Fugindo sob o meu olhar cansado, 
Para onde me levais meu vão cuidado? 
Aonde vais, meu coração vazio? 

d Desce por fim sore o meu coração 
     o olvido. Irrevocável. Absoluto. 
     Envolve-o grave como véu de luto. 
     Podes, corpo, ir dormir no teu caixão 
e Sem que o meu coração se prenda, 

Enquanto nasal, minuciosa, 
Ao longo da viola morosa, 
Vai adormecendo a parlenda. 

 
10.  Com base no comentário a seguir e na leitura de 

Primeira Manhã, assinale a alternativa correta. 

As relações sociais decorrentes da consolidação 
do capitalismo permitiram a expansão de variadas 
profissões liberais e deste modo geraram uma 
estrutura social de maior mobilidade, permitindo a 
ascensão social de indivíduos pertencentes a grupos 
antes confinados a um tipo de vida inalterável. 
a As ideias do  comentário, de vários modos, 

estão na base da atitude dos pais de Alfredo 
quando decidem transferi-lo da zona rural 
para a zona urbana, investindo em seus 
estudos escolares. 

b Os pais de Luciana, quando a enviam para 
Belém, desejam que ela ascenda socialmente 
através de uma profissão liberal, motivo pelo 
qual constroem para ela uma casa na José 
Pio. 

c O enriquecimento de D. Brasiliana, construído 
com seu trabalho no pequeno comércio que 
montara na José Pio, é uma demonstração 
evidente de que o processo ascensional 
referido no comentário era realmente possível 
de acontecer. 

d A vida financeiramente segura que levam os 
professores do Paes de Carvalho, descrita nas 
páginas finais do romance, atesta que ser 
professor, no período em que Alfredo viveu na 
capital, significa pertencer à classe média. 

e O drama existencial de Alfredo, que se sente 
um usurpador dos direitos de Luciana, 
expresso nas páginas do romance, deriva da 
convicção de que seu grupo social, diferente 
do grupo de Luciana, não tem direito a aspirar 
à mobilidade social pelos estudos escolares, 
como pensam seus pais. 

Leia o Texto III para responder à questão 11  

Texto III 

Viúva, grácil, na escuridão tranquila,  
–Perdida voz que de entre as mais se exila, 
-Festões de som, dissimulando a hora. 

 
Na orgia, ao longe, que em clarões cintila 
E os lábios, branca, do carmim desflora…  
Só, incessante, um som de flauta chora,  
 
Viúva, grácil ,na escuridão tranquila. 
E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite, fora, 
Cauta, detém. Só modulada trila  
 
A flauta flébil... Quem há-de remi-la?  
Quem sabe a dor que sem razão deplora? 
Só, incessante, um som de flauta chora... 

(Ao Longe Os Barcos de Flores In: Clepsydra, 1995:109) 

 
11. O poema de Camilo Pessanha é também o 

registro de um evento no interior de um barco 
em que as pessoas se entregam, 
descontroladamente, a uma orgia, que aos olhos 
do poeta é criticável. Esta crítica é 
estilisticamente traduzida por metáforas de alto 
valor estético. Assinale a alternativa correta 
sobre a metáfora cujo termo transferido é o som 
da flauta. 

a O som da flauta é metaforicamente utilizado 
nos versos como elemento de oposição aos 
fatos neles registrados. 

b A figura do som da flauta representa um 
grupo social que utiliza o corpo como valor de 
troca. 

c O som da flauta significa o comportamento da 
vida aristocrática europeia. 

d O som da flauta reage de forma indiferente à 
situação com a qual se relaciona. 

e O som da flauta, neste poema simbolista, é 
utilizado da mesma maneira que nos poemas 
árcades, isto é, para criticar o modo de vida 
rural. 
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Leia o Texto IV para responder à questão 12 
Texto IV 

Num bar abaixo do Equador às cinco da manhã 
escrevo 
meu último poema                               Arrisco-o 
ao azar do sangue sobre a mesa     mapa 
de crises       cicatrizes    moscas 
                                            Gravo-o 
fala de mim demão e nódoa 
nós e tábua deste barco-bar 
                                           que arrumo e rimo: 
                                           verso-trapézio 
osso 
                                           troço de ser 
                                           escada onde 
                                                              lunar 
oscilo 
                                                              solitário 
quando 
vieram uns anjos 
de gravata e me disseram: Fora! 

(extraído do livro O Risco Subscrito, 1980) 

 
12. Ao tratar o tema da criação poética, o autor 

revela o caráter distinto do trabalho estético se 
comparado à lógica da ordem social, dos poderes 
econômico e jurídico. Marque a única alternativa 
que confirma esta afirmativa. 

a O “barco-bar” representa a ideia de que o 
autor prefere escrever seus versos na rígida 
forma poética herdada do simbolismo. 

b Os verbos “arriscar” e “gravar” mostram o 
fracasso do sujeito poético ao tentar exprimir-
se por palavras. 

c O poema é entendido como um mapa para o 
artista chegar ao prestígio e ao 
reconhecimento social. 

d Os versos ”escada onde/lunar oscilo/solitário” 
carregam a ideia de que produzir literatura é 
uma oportunidade de subir a escada do 
prestígio social. 

e O ato dos “anjos de gravata” sugere a 
assimetria entre o tempo da elaboração 
estética e o tempo do trabalho produtivo que 
regula as sociedades capitalistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. O interesse de fazendeiros e da coroa imperial 
pela imigração europeia para o Brasil, na 
segunda metade do século XIX, estimulou novo 
fluxo de mão de obra no país no contexto de 
declínio e extinção da escravidão. A introdução 
dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro 
no período indicado: 

a ocorreu dentro dos parâmetros de exploração 
do trabalho antes imposto aos negros 
escravizados no campo e na cidade. 

b promoveu o nascente mercado de trabalho 
livre e assalariado, caracterizado pela 
exclusão das populações negras antes 
vinculadas à escravidão. 

c realizou-se especialmente nas províncias 
setentrionais do país, marcadamente 
desfalcadas de mão de obra após a abolição 
da escravidão. 

d acirrou as disputas por vagas no mercado de 
trabalho entre negros e brancos, o que 
dificultou a inserção de trabalhadores de 
origem europeia. 

e demonstrou a ineficácia da introdução de mão 
de obra europeia no país, dada a abundância 
de trabalhadores negros e mestiços. 

 
Leia o Texto V para responder à questão 14. 

Texto V 

O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
criado em novembro de 1930 e batizado, no 
discurso de posse de seu primeiro titular, Lindolfo 
Collor, do Ministério da Revolução, apresentou, nos 
seus primeiros anos de existência, um conjunto de 
anteprojetos relativos à duração da jornada de 
trabalho, regulamentação do trabalho feminino e de 
menores, férias para comerciários e industriais, 
convenções coletivas de trabalho, salário mínimo, 
juntas de conciliação e julgamento, porcentagem de 
estrangeiros empregados nas empresas [...]. 
(LUCA, Tânia Regina de. Direitos Sociais no Brasil. In: PINSKY, 
Jaime & Carla. História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2008, 
p. 478). 

 
14. A intervenção do governo Vargas no campo das 

relações de trabalho fica evidente no texto. Essa 
postura contribuiu para: 

a estimular a produção, especialmente nas 
indústrias onde os direitos trabalhistas foram 
imediatamente implantados. 

b fortalecer os sindicatos, estimulando o 
movimento grevista e a conquista de direitos 
por parte dos trabalhadores. 

c incentivar o corporativismo, característica do 
anarcosindicalismo incorporado pelo governo 
Vargas em sua política trabalhista 
interventora.  

d controlar os trabalhadores, através da carteira 
de trabalho e da lei de sindicalização que 
propiciaram o esvaziamento dos sindicatos. 

e desarticular as oposições, encaminhando a 
elaboração de uma legislação social que 
favorecia operários, camponeses e o próprio 
empresariado. 
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Leia o Texto VI para responder à questão 15. 

Texto VI 

“Um amigo neoliberal (...) confiou-me que o 
problema crítico no Brasil durante a presidência de 
Sarney não era uma taxa de inflação demasiado 
alta – como a maioria dos funcionários do Banco 
Mundial tolamente acreditava –, mas uma taxa de 
inflação demasiado baixa. ‘Esperemos que os 
diques se rompam’, ele disse, ‘precisamos de uma 
hiperinflação aqui, para condicionar o povo a 
aceitar a medicina deflacionária drástica que falta 
neste país’.” 
(ANDERSON, Perry. “Balanço do Neoliberalismo” SADER, Emir & 
GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o 
Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 11.) 

15. A política deflacionária mencionada pelo 
historiador Perry Anderson foi adotada nos 
mandatos do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, com a implantação do Plano Real. São 
resultados desta política econômica: 

a confisco generalizado da poupança no país e 
importação em larga escala de 
manufaturados. 

b aumento dos gastos com a previdência social 
e com as políticas de proteção ao 
desemprego. 

c estatização em massa de empresas privadas e 
aumento dos gastos com as empresas 
públicas. 

d aumento da taxa de juros, corte de gastos 
com políticas sociais e ampliação da taxa de 
desemprego. 

e controle da taxa de câmbio e congelamento 
dos preços de bens de consumo. 

 

Leia o Texto VII para responder à questão 16. 
Texto VII 

Tornou-se um lugar comum chamar o regime 
político existente entre 1964 e 1979 (sic) de 
‘ditadura militar’. Trata-se de um exercício de 
memória, que se mantém graças a diferentes 
interesses, a hábitos adquiridos e à preguiça 
intelectual. O problema é que esta memória não 
contribui para a compreensão da história recente do 
país e da ditadura em particular. 
(REIS, Daniel Aarão. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.23, 
n.45, p.171-186, jan./jun.2010, citação à página 183. ) 

16. As ideias contidas no texto apresentam uma 
forma diferente de abordar o regime implantado 
no Brasil a partir de 31 de março de 1964. De 
acordo com essas ideias, a ditadura foi: 

a instituída e governada pelos militares até a 
decretação de eleições diretas para 
governadores. 

b comandada por militares e civis e encerrada 
com a extinção do AI5 e a decretação da Lei 
de Anistia. 

c derrubada pelas greves do ABC paulista, 
ainda que contasse com a participação da 
sociedade civil. 

d proclamada pelos militares e comandada 
pelos civis até ser decretado o fechamento do 
Congresso Nacional. 

e criticada pela sociedade civil que combateu o 
autoritarismo até derrubá-lo com a campanha 
das Diretas-já. 

 
17. A Conferência de Berlim, realizada na Alemanha em 1885, sacralizou o processo de partilha da África. Dela 

fizeram parte a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. A geopolítica imposta ao 
Continente Africano gerou, nas décadas posteriores, o sentimento anticolonialista, pois: 

a a situação de supremacia europeia definiu-se diplomaticamente, garantindo a prerrogativa de defesa 
dos direitos civis dos países que negassem o princípio de protetorado que as potências do Norte 
queriam implantar nas colônias do Atlântico Sul, assegurando aos africanos a liberdade de expressão. 

b os territórios afro-asiáticos a serem explorados formaram a Aliança Nacional Libertadora e apoiados 
pelos Estados Islâmicos resistiram ao domínio europeu transformando o Norte da África em um campo 
intercultural, onde cristãos e muçulmanos buscavam a supremacia. 

c a luta pela independência das colônias africanas transformou-se posteriormente em objeto de debate 
local e global, ora de orientação capitalista, ora de orientação socialista, mesclados aos discursos locais 
nacionalistas, representados por diferentes projetos políticos.  

d o nível de atraso no desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico africano em comparação aos 
outros continentes deixou de existir graças aos empreendimentos dos países capitalistas nas áreas de 
dominação, assinalando o avanço bem sucedido do capitalismo em relação ao socialismo. 

e o processo de independência das colônias em relação às metrópoles europeias foi assegurado através 
das reedições da Conferência, que a cada ano estabelecia um plano de metas de desenvolvimento local 
garantindo para as partes envolvidas igual partilha dos recursos naturais. 
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Leia o Texto VIII para responder à questão 18. 

Texto VIII 

A humanidade sobreviveu. Contudo o grande 
edifício da civilização desmoronou nas chamas da 
guerra [...] Para os que cresceram em 1914 o 
contraste foi tão impressionante que se recusaram 
a ver qualquer continuidade com o passado. Paz 
significava “antes de 1914”. [...] depois disso veio 
algo que não merecia esse nome. Era 
compreensível. Em 1914 não havia grande guerra 
fazia um século. 
(HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX (1914-
1991). São Paulo: Companhia das Letras, 2ª Edição, 1995, p.30-
31.) 

 
18. Do conjunto de mudanças mundiais decorrente 

do conflito mencionado no Texto VIII, destaca-se 
a/o: 

a transformação do mapa-múndi, que 
incorporou ao desenho da Europa uma nova 
geopolítica, fruto das deliberações e dos 
tratados dos países vencedores.  

b concepção de fronteira, que se tornou 
sinônimo de conflito armado em regiões onde 
o sentimento de orgulho étnico e de 
revanchismo foi superado. 

c conceito de humanidade, que passou a 
associar a ideia corrente de superioridade 
racial aos projetos nacionalistas de regimes 
totalitários. 

d ideia de civilização, que incorporou o conceito 
cristão de igualdade, pelo qual a paz 
pressupunha a não intervenção nas nações 
amigas. 

e definição de Estado, que abandonou as 
práticas autoritárias de regimes totalitários 
rejeitando possíveis comparações com o 
passado imperialista.  

 

19. Ao se analisar a complexidade e a diversidade do 
espaço urbano amazônico e paraense percebe-se 
claramente a diferenciação do espaço 
intrarregional. Sobre a organização interna e a 
importância das cidades ribeirinhas para a 
dinâmica das realidades locais do espaço 
paraense, é correto afirmar que: 

a essas cidades surgiram ligadas ao recente 
processo de ocupação da Amazônia, pelo qual 
se configuraram os primeiros aldeamentos e 
povoados nas margens dos rios, com o 
objetivo de ocupar e proteger o território para 
impedir a expansão capitalista na região. 

b é a partir dos cursos rodoviários que ocorre a 
expansão dessas cidades, que inicialmente 
têm suas ruas com traçados orientados pelo 
rio, evidenciando o padrão ribeirinho do 
espaço intraurbano, o qual foi extinto após a 
inserção da região à economia nacional. 

c localizar-se na margem do rio é um primeiro 
fator para a identificação dessas cidades, por 
isso, mesmo com a implantação dos grandes 
projetos a relação com o rio e a vida cotidiana 
dessas cidades, permaneceu inalterada.  

d a área central dessas cidades materializa sua 
organização espacial, destacando-se o setor 
de comércios e serviços; o mercado; os 
portos e os trapiches; a igreja matriz;  a 
praça e espaços de (con)vivência e de 
(sobre)vivência de vários agentes sociais. 

e tratam-se de espaços marcados por objetos e 
formas espaciais ligadas ao rio, onde se 
desenvolvem relações que revelam a 
dinâmica dessas cidades, como a compra e 
venda de produtos diversos, voltados para os 
mercados externos. 
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Leia o Texto IX para responder às questões de 
20 a 24  

Texto IX 

 

Brasis 
Seu Jorge  

Tem um Brasil que é próspero. Outro não muda 
Um Brasil que investe. Outro que suga [...] 

Tem um Brasil que é lindo. Outro que fede 
O Brasil que dá. É igualzinho ao que pede... 

Pede paz, saúde 
Trabalho e dinheiro 
Pede pelas crianças 
Do país inteiro... 

Tem um Brasil que soca. Outro que apanha 
Um Brasil que saca. Outro que chuta 
Perde, ganha 
Sobe, desce 
Vai à luta bate bola 
Porém não vai à escola... 

[...] É negro, é branco, é nissei 
É verde, é índio peladão 
É mameluco, é cafuso 
É confusão... 
(Fonte:DVD Ana Carolina & Seu Jorge:Série Prime, Gravadora 

SONY/BMG,ano 2005) 

 

20. De acordo com o Texto IX “Tem um Brasil que é 
próspero outro não muda. Um Brasil que investe 
outro que suga [...]”. Assinale a alternativa que 
expressa a contradição que a música apresenta e 
sua representação no espaço geográfico 
brasileiro. 

a Os estados da região Nordeste concentram a 
maior porcentagem de famílias com 
rendimentos de, até, dois salários mínimos, 
que vivem em estado de pobreza, o que se 
deve às diferenças biológicas, físicas e 
psíquicas que existem entre os brasileiros 
dessa região e os do sul do país. 

b A contradição socioespacial se torna mais 
evidente entre as regiões Nordeste e Sul do 
Brasil, em decorrência do mau 
aproveitamento dos recursos naturais e da 
elevada renda per capita nas regiões. 

c As contradições socioespaciais são um 
problema nacional desde a colonização e se 
intensifica com a concentração da atividade 
industrial no Centro-Sul do país, exercendo 
uma hegemonia sobre as demais regiões. 

d As contradições decorrem fundamentalmente 
das diversidades naturais do nosso território e 
da concentração espacial das riquezas 
minerais na Amazônia, o que dinamiza a 
economia regional, sobrepondo-a ao sudeste 
do país. 

e Com a globalização as contradições 
socioeconômicas regionais no espaço 
brasileiro se tornam mais evidente, 
ocasionando a concentração de renda no 
Centro Sul, exclusão social no Nordeste e o 
aumento da participação dos segmentos mais 
pobres da sociedade amazônica na renda 
nacional. 

 

Considere o Texto IX e o mapa abaixo para 
responder à questão 21. 

 
Fonte: Santos, Milton & Silveira, Maria L. O Brasil: território e 
Sociedade no inicio do século XXI. Editora Record, SP: 2000. 

 
21. No final da década de 1990, foi apresentada uma 

proposta de regionalização do Brasil, tendo como 
critério central o meio técnico-cientifico 
informacional representando “um Brasil que soca 
outro que apanha. Um Brasil que saca outro que 
chuta. Perde, ganha. Sobe, desce”. Sobre essa 
forma de regionalização, é correto afirmar que: 

a a região Amazônia conhecida como a fronteira 
do capital no país, possui a maior extensão de 
desapropriação de terras, com alto 
contingente populacional, elevado índice de 
urbanização e moderna rede de 
industrialização. 

b a região Concentrada tem o menor nível de 
urbanização em relação às demais, pois 
apresenta um crescimento desigual e 
combinado, com desigualdades sociais 
acentuadas e o setor primário com sistema de 
mecanização rudimentar. 

c a região Centro-Oeste se caracteriza pela 
maior biodiversidade, alta difusão das 
informações e intensidade dos fluxos no meio 
técnico-cientifico-informacional do país.  

d a região Nordeste é caracterizada como uma 
área de povoamento antigo, de perda 
demográfica, baixo padrão de consumo e 
deficitários fluxos de capitais e informações. 

e a região Sul é caracterizada por seus intensos 
conflitos sociais, tornando-se a fronteira do 
capital no país, devido à instalação de 
grandes projetos e vastos núcleos urbanos 
em sua extensão territorial. 
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22. O trecho: “O Brasil que dá é igualzinho ao que 
pede... pede paz, saúde, trabalho e dinheiro, 
pede pelas crianças do país inteiro...” destaca os 
indicadores sociais no Brasil, que revelam 
profundas desigualdades na qualidade de vida da 
população e o descompasso entre o crescimento 
econômico e as condições de bem-estar social. 
Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

a as desigualdades decorrem da concentração 
dos investimentos sociais nas áreas mais 
desenvolvidas do país, nessas regiões, as 
desigualdades econômicas e sociais são 
minimizadas pelo acesso pleno da população 
carente a esses serviços. 

b a esperança de vida ao nascer, um indicador 
de bem estar social, varia conforme a renda e 
o nível de desenvolvimento regional 
socioeconômico, no Sudeste do Brasil, por 
exemplo, o capital industrial melhora a 
infraestrutura urbana e eleva esse indicador. 

c os estados com maior número de analfabetos 
ou de analfabetismo funcional estão na região 
Norte, em flagrante contradição com o 
elevado nível de desenvolvimento tecnológico 
regional. 

d as regiões Norte e Nordeste do Brasil 
apresentam a maior contradição entre 
qualidade de vida e crescimento econômico, 
que se tornam mais evidentes a cada ano em 
virtude da concentração de investimentos 
públicos nas regiões. 

e na região Centro-Oeste, as contradições sócio 
espaciais estão sendo eliminadas devido as 
novas estratégias de desenvolvimento que 
estão sendo efetivadas para extinguir as 
desigualdades.  

 

23. A configuração do espaço amazônico expressa as 
territorialidades e conflitualidades produzidas por 
seus atores sociais: “[...] É negro, é branco, é 
nissei. É verde, é índio peladão. É mameluco, é 
cafuso. É confusão.”  Acerca das conflitualidades 
que ocorrem na região e de acordo com o trecho 
transcrito do Texto IX, é correto afirmar que: 

a os conflitos sociais no espaço amazônico são 
decorrentes da supremacia de poder dos 
povos da Amazônia frente aos direitos dos 
empresários no que diz respeito à apropriação 
da terra e ao uso dos recursos naturais. 

b os conflitos agrários entre grandes 
latifundiários e trabalhadores rurais de terras 
devolutas que vivem da economia de base 
familiar têm-se elevado na região 
metropolitana do estado do Pará, devido à 
maior desapropriação de terras nesta área. 

c em face do aumento dos conflitos entre 
posseiros, indígenas e quilombolas, o poder 
público tem intensificado a fiscalização sobre 
a apropriação de grandes extensões de  
terras, controlado a grilagem e  invalidado 
falsos títulos de posse da terra. 

d os conflitos expressam o controle e o uso do 
território pelos diversos atores sociais, como 
no caso da construção da Usina de Belo 
Monte, no Xingu, que tem resultado na 
violação dos direitos sócio-políticos e 
econômicos das populações tradicionais. 

e os conflitos entre velhos e novos atores 
sociais expressam a resistência das 
populações tradicionais contra a perda de seu 
território e a necessidade de garantir  aos 
pequenos agricultores  maior concentração de 
terras e intensa lucratividade. 

 

24. Partindo-se da ideia de que existe “um Brasil que investe, outro que suga [...]” é correto afirmar acerca da 
(re)organização do espaço amazônico que: 

a o boom do agronegócio está transformando Porto Velho, capital de Rondônia, em um novo centro 
portuário, devido à expansão da soja, cuja produção será escoada pela hidrovia do rio Madeira, sendo 
desnecessária a construção de novas rodovias nesse trecho.  

b no Pará e no Amazonas, a expansão da soja ameaça a biodiversidade devido aos impactos ambientais, 
além de que os plantadores de soja, impulsionados pelo mercado, convertem as terras dos pequenos 
proprietários em áreas de cultivo mecanizado. 

c no sul e leste da Amazônia, predominam a produção agrícola e a criação de gado em pequenas 
propriedades, criando situações de conflito entre a agricultura de larga escala e os posseiros, o que tem 
sido eliminado por políticas de desenvolvimento sustentável. 

d o Pará e o leste do Amazonas contêm numerosos territórios indígenas e unidades de conservação, o que 
os torna uma região altamente consolidada e pouco impactada pela pressão provocada pela fronteira do 
agronegócio. 

e a Amazônia Ocidental, até o momento, possui baixa taxa de desmatamento, garantindo o 
desenvolvimento das atividades e o direito de uso de terra aos diferentes grupos sociais, em respeito às 
características ecológicas e às necessidades da população local. 
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25. Um dos problemas enfrentado pelas empresas de 
telefonia celular é disponibilizar sinal de 
qualidade aos seus usuários, fato que nos 
últimos tempos tem gerado uma série de 
reclamações segundo o PROCON.  Visando 
solucionar os problemas de infraestrutura e 
cobrir uma região com sinal de qualidade, uma 
operadora instalou 3 antenas (A1, A2 e A3) 
situadas nos vértices de um triângulo equilátero 
cujo lado mede 8 km, conforme indicado na 
figura abaixo.  Nessas condições e considerando 
que cada uma das antenas cobre uma área 

circular equivalente a 16ππππ km2 com sinal de 
qualidade, é correto afirmar que o usuário 
dessa operadora que se encontrar: 

 
a num dos lados do triângulo não terá sinal de 

qualidade. 

b dentro da área delimitada pelo triângulo 
sempre terá um sinal de qualidade. 

c no centro do triângulo não terá sinal de 
qualidade. 

d a 4 km de um dos vértices do triângulo não 
terá um sinal de qualidade. 

e num dos vértices do triângulo não terá sinal 
de qualidade. 

 
Leia o Texto X para responder à questão 26. 

Texto X 

O período do dia em que o tráfego das grandes 
cidades se congestiona devido ao grande número 
de veículos que se deslocam na mesma direção é 
considerado como um período de pique ou hora do 
rush. O departamento de trânsito de Belém 
descreve a velocidade média do tráfego, no entorno 
do Entroncamento, no período do rush (das 16 h às 
20 h) em um dia útil da semana, por meio da 
função v(t) = αααα.t3 + ββββ    t2 – 10.t + 15, sendo que v 
é a velocidade em km/h, t é o número de horas 
transcorridas após o inicio do período do rush, 
sendo αααα e ββββ constantes reais adequadas. 
FONTE: PAIVA, Manoel. Matemática Paiva. 2 ed. São Paulo; Ed. 
Moderna 2013. (Texto Adaptado) 

26. Considerando αααα = -1, é verdadeiro afirmar que o 
valor da constante ββββ para que a velocidade do 
tráfego, exatamente na metade do período do 
rush seja a média aritmética entre os valores da 
velocidade do início e do fim desse período, é: 

a 2 

b 3 

c 4 

d 5 

e 6 

27. Otimização é uma área do conhecimento que se 
nutre das ciências exatas para solucionar 
problemas práticos e efetivos 
independentemente do contexto onde surgem. 
As indústrias buscam sistematicamente otimizar 
o processo fabril visando minimizar o desperdício 
de material e, em decorrência disso, reduzir 
custos e ofertar produtos com qualidade a preço 
menores.  Nesse sentido, uma empresa pretende 
cortar, nos cantos de uma folha de papelão, 
quadrados de lado x cm, de modo que o volume 
da caixa aberta seja máximo, conforme figura 
abaixo.  Nessas condições, e sabendo que a 
medida do lado do quadrado a ser cortado 
corresponde a uma das raízes da equação     
12x² - 8Lx + L² = 0 o volume máximo dessa 
caixa será obtido quando o lado do quadrado a 
ser cortado nos cantos da folha de papelão 
medir: 

 

 
 
a L/6 cm 

b L/5 cm 

c L/4 cm 

d L/3 cm 

e L/2 cm 

 

28. Um dos resultados importantes da produção de 
conhecimentos reside na possibilidade que temos 
de fazer a interação de múltiplos saberes. O 
conceito de número complexo é um bom 
exemplo dessa possibilidade exploratória da 
produção científica, ao permitir relações com 
álgebra, geometria plana, geometria analítica, 
trigonometria, séries e aritmética. Neste sentido, 
considere os números complexos z1= 2 + 2.i, 
z2= 5 – 6.i, z3= – 4 +18.i e os números reais 
kkkk1111 e kkkk2222 tais que a soma dos números complexos 
kkkk1111z1 e kkkk2222z2 resulta o complexo z3. Nestas 
condições, o valor de 2k

1)(k  é: 

a 9 

b 8 

c 1 

d 1/8 

e 1/9 
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Utilize os dados constantes no Texto XI e o 
quadro a seguir para responder às questões 29 e 30. 

Texto XI 

O dengue é uma doença infecciosa causada por 
um dos quatro tipos diferentes de arbovírus cujo 
mosquito transmissor é o Aedes aegypti.  Um único 
mosquito pode contaminar até 300 pessoas em 
45 dias de vida.  Os registros da Secretaria de 
Saúde dos municípios X1 e X2 que tiveram uma 
região de epidemia de dengue durante o período de 
50 dias estão representados nos quadros abaixo. 

 

Paciente Hospital 
A1 

Hospital  
B1 

Hospital  
C1 

TOTAL 

Crianças 230 140 30 400 

Jovens 120 70 10 200 

Adultos 150 90 10 250 

TOTAL 500 300 50 850 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Município X1 

 
Idade 
(Anos) 

Hospital 
A2 

Hospital 
B2 

Hospital 
C2 

TOTAL 

0 |||| 16 120 80 100 300 

16 |||| 32 70 50 130 250 

32 |||| 48 130 20 50 200 

48 |||| 64 80 50 120 250 

TOTAL 400 200 400 1.000 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Município X2 

 
29. A média diária de atendimento de crianças nos 

hospitais do município X1 durante o período de 
epidemia de dengue, é: 

a 17,0 

b 10,0 

c 8,0 

d 6,0 

e 4,6 

 
30. A média aritmética das idades dos pacientes 

atendidos no hospital C2 do município X2 durante 
o período de epidemia da dengue é: 

a 20,5 

b 24,0 

c 27,2 

d 30,8 

e 31,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. O efeito fotoelétrico, descoberto em 1887, é a 
base do funcionamento das células fotoelétricas, 
dispositivos muito utilizados em sistemas de 
controle até meados do século XX, quando se 
tornaram obsoletas. Hoje em dia, as células 
fotoelétricas são utilizadas essencialmente para 
fins educacionais. Numa de suas aulas sobre tal 
efeito, um professor mostrou uma célula 
fotoelétrica que utiliza o alumínio como material 
do catodo, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

 
 

 
(Fonte:http://www.scielo.br/pdf/rbef/v28n4/a18v28n4 - com 
adaptações) 
 

Durante o experimento foi utilizada uma fonte de 
radiação ultravioleta de 248 nm de comprimento 
de onda. Sabendo que a energia mínima 
necessária para arrancar um elétron da placa de 
alumínio é igual a 4,08 eV, analise as seguintes 
afirmações: 

 

Dados:  
Velocidade da luz no vácuo (c) = 3,0 x 108 m/s 
hc = 1240 eV.nm (h é a constante de Planck) 
            1 eV = 1,6x10−19 J 

 
I. O valor máximo da energia cinética dos 

elétrons emitidos da placa de alumínio, por 
efeito fotoelétrico, é aproximadamente igual 
a 4,5x10−19 J. 

II. A diferença de potencial mínima a ser 
aplicada entre as placas A e B  de modo a 
anular a corrente medida pelo amperímetro 
é de 0,92 V. 

III. Se o comprimento de onda da radiação 
incidente for alterado para 400 nm, a 
corrente indicada no amperímetro anula-se. 

IV. A frequência de corte para essa situação 
vale 3x1015 Hz. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

 

a I e II 

b I e III 

c II e III 

d II e IV 

e III e IV 

 
 

 
  

A 

B 
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Leia o Texto XII para responder à questão 32. 

Texto XII 

O “teste de chama” é um procedimento 
utilizado para detectar a presença de alguns íons 
metálicos, baseado no espectro de emissão 
característico de cada elemento. Quando a energia 
(na forma de calor) é fornecida a um elemento 
químico, alguns elétrons absorvem esta energia 
passando para um nível excitado. Quando um 
elétron excitado retorna ao estado original, ocorre 
liberação de energia na forma de radiação 
eletromagnética. 
(Fonte:http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php? 
midia=epc&cod=_testedachama) 

 
32. Em uma aula de ciências, o professor propôs um 

desafio aos alunos. Após entregar uma tabela 
com informações sobre o espectro luminoso e 
sobre o teste de chama, ele distribuiu duas 
amostras de substâncias puras, designadas pelas 
letras A e B. A tabela a seguir apresenta as 
faixas de comprimento de onda (λ) associadas a 
cada uma das cores do espectro visível da 
radiação eletromagnética, assim como alguns 
elementos químicos juntamente com suas 
respectivas cores características observadas 
durante o teste de chama. 

COR λ (nm) ELEMENTO 

Vermelho 620-750 Lítio 

Laranja 590-620 Cálcio 

Amarelo 570-590 Sódio 

Verde 485-570 Cobre 

Azul 450-485 Cobalto 

Violeta 380-450 Potássio 

 

Considerando que, durante a emissão de luz 
visível ocorrida durante o teste da chama, os 
elétrons das amostras A e B tenham sofrido 
variações de energia respectivamente iguais a 
2,5 eV e 3,0 eV, é correto afirmar que: 

Dados:  
Velocidade da luz no vácuo (c) = 3,0 x 108 m/s 
hc = 1240 eV.nm (h é a constante de Planck) 

 
a A é lítio e B é cobalto 

b A é cálcio e B é cobre 

c A é cobre e B é potássio 

d A é sódio e B é cobalto 

e A é potássio e B é cálcio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o Texto XIII para responder à questão 33. 

Texto XIII 

É cada vez mais comum vermos antenas de 
transmissão espalhadas pelas cidades. As ondas 
que transmitem os sinais de imagem e som são 
chamadas de ondas de rádio. Ao vibrarem, os 
elétrons de uma antena transmissora produzem 
ondas de rádio com frequência igual à frequência 
de vibração dos elétrons. A faixa de frequências 
usadas nas rádios FM e TVs está acima dos 30 MHz. 
Entre  30 MHz e 300 MHz tem-se a faixa de VHF 
(very high frequency). Entre 300 MHz e 3 GHz, 
tem-se a faixa de UHF (ultra high frequency), usada 
também por TV e em comunicações em geral. 
Fonte: Doria, M. e Marinho, F. Temas atuais de Física. São Paulo: 
Livraria da Física, 2006. 

 

 
 

33. Considerando-se os três valores de frequência 
citados no Texto XIII, os respectivos 
comprimentos de onda, em m, em ordem 
decrescente, são: 

a 0,1; 0,01 e 0,001 

b 10; 1 e 0,1 

c 20 ; 10 e 5 

d 100; 10 e 0,1 

e 1000; 100 e 10 

 
Leia o Texto XIV para responder à questão 34. 

Texto XIV 

A desfibrilação é a aplicação de uma corrente 
elétrica em um paciente, através de um 
equipamento (desfibrilador) cuja função é reverter 
um quadro de arritmia ou de parada cardíaca. Uma 
maneira de converter uma arritmia cardíaca num 
ritmo normal é a cardioversão, que se dá mediante 
a aplicação de descargas elétricas na região 
próxima ao coração do paciente, graduadas de 
acordo com a necessidade, conforme o quadro 
abaixo. 
 

 
ADULTO CRIANÇA 

1a desfibrilação 200 J 2 J/Kg 

2a desfibrilação 300 J 4 J/Kg 

3a desfibrilação 360 J ... 
(Fonte: http://www.ahajournals.org) 

 
34. Os desfibriladores usuais armazenam até 360 J 

de energia potencial elétrica, alimentados por 
uma diferença de potencial de 4000 V. 
Considerando uma situação na qual haja 
necessidade de usar um desfibrilador em uma 
criança de 40 kg, o valor da capacitância do 
capacitor do desfibrilador na segunda 
desfibrilação, em µF, será igual a: 

a 50 

b 40 

c 30 

d 20 

e 10 

Dado: velocidade da luz no vácuo = 3,0 x 108 m/s 
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35. Existem cidades brasileiras que adotam tensões 
nominais diferentes para distribuição de energia 
elétrica. Algumas tensões são destinadas à 
ligação de aparelhos eletrodomésticos em geral, 
como geladeira, televisão, ferro elétrico, etc, 
enquanto outras são utilizadas para acionamento 
de equipamentos de potências maiores. Entre as 
tensões mais usuais nas residências das cidades 
de Belém e Fortaleza, encontram-se os valores 
de 127 V e 220 V, respectivamente. 
Considerando que dois equipamentos bivolt 
(ligam em ambas as tensões) idênticos, que 
consomem a mesma potência, sejam ligados nas 
duas capitais, é correto afirmar que: 

a o consumo de energia e a corrente elétrica no 
equipamento serão maiores em Belém do que 
em Fortaleza. 

b o consumo de energia será o mesmo nas duas 
capitais e a corrente elétrica no equipamento 
em Belém será maior do que em Fortaleza. 

c o consumo de energia será maior em 
Fortaleza e as correntes elétricas nos 
equipamentos serão iguais. 

d o consumo de energia e as correntes elétricas 
nos equipamentos serão iguais nas duas 
capitais. 

e o consumo de energia será maior em 
Fortaleza e a corrente elétrica no 
equipamento em Belém será menor do que a 
corrente elétrica em Fortaleza. 

 
Leia o Texto XV para responder à questão 36. 

Texto XV 

As bolas de Natal são enfeites 
encontrados em diversos tamanhos e tipos 
de materiais e fazem o maior sucesso entre 
as crianças.  

 

 
(Fonte: http://www.almanaquedospais.com.br) 

 
36. Ao olhar sua imagem refletida numa dessas 

bolas espelhadas, situada a 76 cm de distância 
de seus olhos, uma criança enxerga sua imagem 
bem menor que seu tamanho real, que é de    
1,0 m de altura. Sabendo que a bola possui 
diâmetro de 16,0 cm, o tamanho da imagem da 
criança produzida por este enfeite, em cm, será 
igual a: 

a 2  

b 3  

c 4  

d 5  

e 6  

 

Leia o Texto XVI para responder à questão 37. 

Texto XVI 

A biodiversidade é definida pela variedade de 
seres vivos existentes em determinada região. 
Quanto maior o número de espécies de seres vivos, 
maior é a biodiversidade nessa região. Pesquisas 
recentes apontam o número de espécies 
descobertas cada vez maior, sobretudo no Brasil, 
embora nem todas já estejam catalogadas. No 
geral, o maior número de espécies de vertebrados 
conhecidas são de peixes(1), seguida de 
anfíbios(2), de aves(3), de répteis (4) e  de 
mamíferos(5).  
(Adaptado de: http://meioambiente.culturamix.com/natureza/ 

biodiversidade-dos-animais.) 

 

37. Quanto aos grupos de animais em destaque no 
Texto XVI, relacione seus números 
correspondentes com as afirmativas abaixo.  

(a) Esqueleto cartilaginoso ou esqueleto ósseo 
com escamas do tipo placoides ou dérmicas. 

(b) Pele impermeável e seca revestida por uma 
camada de queratina. 

(c) Estrutura denominada quilha ou carena 
onde se prendem os músculos corporais. 

(d) Pele lisa, sem escamas, úmida e com 
glândulas mucosas. 

(e) Dentes diferenciados em incisivos, caninos, 
pré-molares e molares. 

(f) Apresentam estruturas como glândulas 
uropigianas, sacos aéreos e ossos 
pneumáticos. 

(g) Corpo recoberto por pelos e com glândulas 
sudoríparas e sebáceas.  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a 5a; 3c; 3d; 2f; 1g; 4b; 3c 

b 2b; 3a; 1c; 5g; 4c; 3b; 5d 

c 1a; 4b; 3c; 2d; 5e; 3f; 5g 

d 2g; 4f; 2e; 3d; 4c; 5b; 1a 

e 1a; 3b; 1g; 5b; 2g; 4c; 4f 
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Leia o Texto XVII para responder à questão 38. 

Texto XVII 

Há séculos, os chineses aprenderam que os 
frutos amadureciam mais rapidamente quando 
colocados em câmaras onde queimavam incenso, 
isso também foi observado, por exemplo, em 
laranjas que produzem um gás o qual promove o 
amadurecimento de bananas. Tais observações 
levaram os botânicos a suspeitarem da existência 
de uma substância gasosa liberada em processos 
de combustão e também pelas plantas. Tal 
substância é produzida por todos os órgãos do 
vegetal, com exceção das sementes.  
(Adaptado de: Favaretto e Mercadante, BIOLOGIA, Volume único, 
2005.) 

 
38. Sobre o assunto tratado no Texto XVII analise as 

afirmativas abaixo. 

I. O órgão vegetal que não produz o referido 
gás se origina do óvulo fecundado. 

II. O gás é a giberelina que estimula o 
crescimento da raiz da planta.  

III. O referido gás é o etileno que atua no 
amadurecimento de frutos.  

IV. Os órgãos vegetais em destaque no Texto 
XVII estão presentes em representantes 
tanto de angiospermas como de 
gimnospermas. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é:  

a I e II 

b I e III 

c II e III 

d II, III e IV 

e I, II, III e IV  

 

Leia o Texto XVIII para responder à questão 
39. 

Texto XVIII 

Nas florestas tropicais da América Central e da 
América do Sul, vivem várias espécies aparentadas 
de sapos coloridos popularmente conhecidos por 
sapinhos-ponta-de-flexa. A espécie Phyllobates 
terribilis é considerada o vertebrado mais venenoso 
do Planeta e possui a seguinte classificação 
taxonômica: Animalia, Chordata, Amphibia, Anura, 
Neobatrachia, Dendrobatidae, Phyllobates.  
Texto Modificado de Bio, Sônia Lopes, 2008. 

 
39. Sobre a classificação taxonômica da espécie 

mencionada no Texto XVIII, é correto afirmar 
que: 

a Chordata é a família à qual pertence a 
espécie.  

b Phyllobates é a ordem da espécie. 

c Dendrobatidae é a família da espécie.  

d terribilis é o gênero da espécie em questão.  

e Anura é a classe à qual pertence a espécie. 

Leia o Texto XIX para responder à questão 40. 

Texto XIX 

A ideia de utilizar organismos vivos e 
elementos químicos como instrumentos bélicos não 
é nova. Ao que tudo indica a criatividade, uma 
incrível faculdade humana, trabalha há muito 
tempo a serviço da maldade. Desde o século XIV, 
na época em que a peste bubônica eliminou quase 
um quarto da população europeia, cadáveres 
humanos eram catapultados para dentro dos muros 
das cidades para causar contaminações. Entre os 
organismos patogênicos causadores de doença 
destacam-se os pertencentes aos grupos de Vírus, 
Monera e Protistas.  

(Texto Modificado de Bio, Sônia Lopes, 2008.) 

40. Quanto aos grupos destacados no Texto XIX, 
assinale a alternativa que contempla as 
características de cada grupo, respectivamente: 

a presença de capsídeo; ausência de carioteca; 
são autótrofos e heterótrofos. 

b presença de capsídeo; são pluricelulares-
filamentosos; presença de nucleoide. 

c são unicelulares; possuem citoesqueleto; 
reprodução por esporulação. 

d são unicelulares; ausência de carioteca; 
reprodução  por conjugação. 

e são autótrofos; gram positivo e negativo; 
nutrição heterotrófica. 

 
Leia o Texto XX para responder à questão 41. 

Texto XX 

A diferenciação celular que ocorre durante o 
desenvolvimento embrionário gera os inúmeros 
tecidos de nosso corpo. Eles atuam de modo 
integrado na realização de diferentes funções que 
nos mantêm vivos.  São formados por células que 
podem possuir diferentes formas e funções, mas 
que juntas colaboram na realização de uma função 
geral maior. 

(Texto Modificado de Bio, Sônia Lopes, 2008.) 

41. Quanto à palavra em destaque no Texto XX, 
analise as afirmativas abaixo. 

I. O epitélio simples pavimentoso tem função 
de revestimento de vasos sanguíneos e 
linfáticos. 

II. Uma das funções do tecido adiposo é a 
proteção contra choques mecânicos. 

III. O tecido conjuntivo cartilaginoso tem função 
de sustentação e revestimento de órgãos 
elásticos. 

IV. No tecido nervoso, os neurônios têm a 
função de receber e transmitir estímulos.  

V. No tecido muscular, a actina e os osteócitos 
são responsáveis pela contração. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a I, II e IV 
b I, II e V 
c I, III e IV 
d II, III e V 
e II, IV e V 
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Leia o Texto XXI para responder à questão 42. 

Texto XXI 

O corpo humano é capaz de realizar diversas 
atividades: aproveitar os nutrientes dos alimentos, 
movimentar-se, realizar trocas gasosas com o ar 
atmosférico, eliminar produtos indesejáveis ou 
tóxicos ao nosso corpo. Todas essas funções atuam 
de forma integrada e, por isso, manter o corpo 
saudável é fundamental para uma boa qualidade de 
vida. Portanto, quando falamos, usamos o sistema 
respiratório, quando comemos, o sistema 
digestório, entre outros sistemas importantes 
nessas situações. 

Texto Modificado de Bio, Sônia Lopes, 2008. 
 
42. Com relação aos sistemas destacados no Texto 

XXI, analise as afirmativas abaixo e identifique- 
as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 

1. (  ) O processo de passagem do bolo 
alimentar da boca até o estômago 
denomina-se deglutição. 

2. (  ) As trocas gasosas nas superfícies 
respiratórias ocorrem por difusão. 

3. (  ) O intestino delgado está dividido em 
duas porções: jejuno e íleo. 

4. (  ) O processo de mudança do sangue 
venoso para arterial chama-se 
hematose. 

5. (  ) O intestino grosso é responsável por 
grande reabsorção de água.  

6. (  ) A hemoglobina é o pigmento 
respiratório que tem afinidade pelo 
CO2. 

 
A sequência correta é: 

a F, V, V, F, V, F  

b F, F, V, V, V, F 

c V, F, V, F, V, V 

d V, F, F, V, F, V 

e V, V, F, V, V, F 

 

43. Um artesão de joias utiliza resíduos de peças de 
ouro para fazer novos modelos. O procedimento 
empregado pelo artesão é um processo 
eletrolítico para recuperação desse tipo de metal. 
Supondo que este artesão, trabalhando com 
resíduos de peças de ouro, solubilizados em 
solventes adequados, formando uma solução 
contendo íons Au3+, utilizou uma cuba eletrolítica 
na qual aplicou uma corrente elétrica de 10 A por 
482,5 minutos, obtendo como resultado ouro 
purificado.                                              
Dados: Au=197 g/mol; constante de 
Faraday=96.500C/mol. 

O resultado obtido foi: 

a 0,197 gramas de Au 
b 1,97 gramas de Au 
c 3,28 gramas de Au 
d 197 gramas de Au 
e 591 gramas de Au 

44. A água oxigenada comercial é bastante utilizada 
para assepsia de ferimentos e descolorir cabelos, 
dependendo da concentração na qual é vendida. 
Para fins de controle de qualidade, esta solução é 
investigada através da reação do peróxido de 
hidrogênio (H2O2) com o permanganato de 
potássio (KMnO4) em meio ácido. As semi 
reações que descrevem este processo são dadas 
abaixo: 

 

Em relação a este processo, é correto afirmar 
que: 

a o permanganato é o agente redutor.  

b a reação libera 2 mols de oxigênio gasoso.  

c a água oxigenada é um agente oxidante. 

d o potencial padrão da reação é igual a 
+ 0,828V. 

e o potencial padrão da reação é igual a 
+ 2,19V. 

 

45. A imensa flora das Américas deu significativas 
contribuições à terapêutica, como a descoberta 
da lobelina (Figura abaixo), molécula poli-
funcionalizada isolada da planta 
Lobelianicotinaefolia e usada por tribos indígenas 
que fumavam suas folhas secas para aliviar os 
sintomas da asma. 

 
Sobre a estrutura química da lobelina, é correto 
afirmar que: 

a possui uma amina terciária 

b possui um aldeído 

c possui um carbono primário 

d possui uma amida 

e possui um fenol 
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Leia o Texto XXII para responder às questões  
46 e 47. 

Texto XXII 

A lignina é um polímero de constituição difícil de ser 
estabelecida, por causa não somente da 
complexidade de sua formação, baseada em 
unidades fenilpropanóides (figura abaixo), como 
também, porque sofre modificações estruturais 
durante seu isolamento das paredes celulares das 
plantas. Eles são altamente condensados e muito 
resistentes à degradação. A sequência em que as 
unidades p-hidroxifenila (1), guaiacila (2) e siringila 
(3), em proporções diferentes são condensadas, é o 
que define a origem da liginina, ou seja, a planta de 
origem. 

 
 
46. Sobre as unidades de fenilpropanóides, analise 

as afirmativas abaixo. 

I. Todos podem se condensar por ligação de 
hidrogênio. 

II. Todos são derivados de um álcool. 

III. Todos apresentam um carbono primário. 

IV. Todos são compostos fenólicos. 

V. Todos possuem somente 3 (três) carbonos 
sp3. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
 

a I, II e III 

b I, II e IV 

c I, III e IV 

d II, III e V 

e II, IV e V 

 

47. Sobre os compostos fenilpropanóides, analise as 
afirmativas abaixo. 

I. Os compostos 1 e 2 são isômeros de função.  

II. Os compostos 2 e 3 são isômeros de posição. 

III. O composto 3 não possui carbono quiral. 

IV. O composto 1 possui isomeria cis e trans. 

V. Os compostos 2 e 3 não são isômeros. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e II  

b I e III 

c II e IV 

d II e V 

e III e V 

Analise as reações e seus produtos orgânicos 
abaixo, para responder à questão 48. 

 

48. Quanto à classificação das reações acima, é 
correto afirmar que as mesmas são 
respectivamente: 

a reação de substituição, reação de adição e 
reação de oxidação.   

b reação de hidrogenação, reação de alquilação 
e reação de oxidação.  

c reação de substituição, reação de eliminação 
e reação de oxidação.   

d reação de hidrogenação, reação de alquilação 
e reação de combustão.   

e reação de hidrogenação, reação de alquilação 
e reação de eliminação. 
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Leia o Texto abaixo para responder às questões 
de 49 a 54. 

Texto 

Las relaciones de producción, son las 
relaciones en las que los individuos producen, es 
decir las relaciones sociales que establecen los 
productores entre sí, las condiciones en que 
intercambian sus actividades y participan en el 
proceso productivo. Esto es porque en la 
producción, los hombres no actúan solamente sobre 
la naturaleza, sino que actúan también los unos 
sobre los otros, asociándose de un cierto modo, 
contrayendo determinados vínculos y relaciones, 
para actuar en común y establecer un intercambio 
de actividades a la vez que se relacionan con la 
naturaleza y efectúa la producción. 

En las relaciones sociales de producción, una 
de las formas que asumen las Relaciones de 
Producción, tiene utilidad teórica, la otra es la 
Relación Técnica. Se define como la relación que se 
establece entre los individuos, es decir, son los 
vínculos que se establecen entre los hombres que 
participan en el proceso de producción, de aquí 
surgen las clases sociales. 

Las Relaciones Técnicas. son aquellas que se 
establecen entre un individuo y el medio de 
producción y el proceso de trabajo en general. Da 
lugar a la división técnica del trabajo.  

El Modo de Producción, Karl Marx lo definió 
como estadios o fases de la evolución de la historia 
económica definidos por un determinado nivel de 
desarrollo de las Fuerzas Productivas y una forma 
particular de Relaciones de Producción. Tenemos 
como ejemplos del concepto el Modo de Producción 
Feudal y el Modo de Producción Capitalista, los que 
fueron reconocidos y definidos por Marx a lo largo 
de su obra. Marx señala en su obra Contribución a 
la Crítica de la Economía Política (Marx; 1859, 143) 
“la relación entre el trabajo asalariado y el capital 
determina todo el carácter del modo de 
producción”. 

Las Clases Sociales, podríamos definirla como 
un conjunto de personas con los mismos intereses 
económicos como consecuencia de relacionarse del 
mismo modo con los medios de producción. En la 
sociedad capitalista las dos más importantes son la 
burguesía y el proletariado. Marx piensa que las 
clases sociales afloran en las sociedades con la 
división social del trabajo. No todo el mundo 
trabaja de la misma manera, ni se relaciona del 
mismo modo con las fuerzas productivas. Con la 
aparición de la propiedad privada la sociedad se 
divide en dos grandes grupos o clases: la de las 
personas que poseen propiedad privada, que son 
dueñas de los medios de producción (tierras, 
fábricas, etc.) y la de aquellas personas que no son 
dueñas de dichos medios y sólo disponen de la 
fuerza de su trabajo para sobrevivir. 
http://comunidadysociedad.wordpress.com/tag/relaciones-sociales-de-

produccion/ 

49. No fragmento “Las Relaciones Técnicas. son 
aquellas que se establecen…” a palavra em 
destaque refere-se às: 

a relações sociais 
b divisões técnicas 
c produções éticas  
d relações técnicas 
e produções liberais 

50. Segundo o Texto, as classes sociais podem ser 
definidas como: 

a grupos econômicos interessados em 
sobreviver. 

b uma relação entre o indivíduo e o meio de 
produção. 

c classes de pessoas que possuem propriedade 
privada. 

d consequência da ruptura das classes 
burguesas e proletárias. 

e grupos de pessoas que compartilham os 
mesmos interesses econômicos. 

 
51. De acordo com o Texto, as Classes Sociais 

surgem quando: 

a o homem utiliza os conhecimentos e técnicas 
para a produção. 

b no processo de produção, os homens 
estabelecem vínculos entre si.  

c Marx pensa na associação de trabalho entre 
as sociedades existentes.  

d as classes burguesas produzem menos que as 
classes menos favorecidas. 

e ocorre a separação entre os burgueses e o 
proletariado na produção agrícola. 

 
52. Marx expressa em sua obra Contribución a la 

Crítica de la Economía Política que: 

a o modo de produção é a relação que se 
estabelece entre os burgueses. 

b as classes sociais dividem as sociedades em 
ricos e pobres desde a Idade Média. 

c os homens que participam no processo, de 
produção estabelecem os critérios 
econômicos. 

d a relação entre o trabalho assalariado e o 
capital determina o caráter do modo de 
produção. 

e os donos dos meios de produção somente 
possuem sua força de trabalho para 
sobreviver. 

 
53. O texto afirma que a sociedade capitalista define 

a existência: 

a de duas classes sociais, a dos proletariados e 
a dos burgueses. 

b momentânea de camadas sociais feudais e 
produtivas. 

c das relações de produção teóricas, 
econômicas e morais. 

d dos estágios ou fases da evolução da história 
econômica. 

e do desenvolvimento das forças e das relações 
produtivas. 

 
54. No trecho “El Modo de Producción, Karl Marx lo 

definió como estadios o fases de la evolución de 
la historia económica…”, o vocábulo em destaque 
refere-se a: 

a lugar técnico 
b meio de trabalho 
c modo de produção 
d estados evolutivos 
e trabalho assalariado 
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Leia o Texto abaixo para responder às questões de 49 a 54 

Texto  

The Amazon Rural Economy and the Social Way Cooperative 
NASCIMENTO, Celso  ,  TORRES, Iraildes & NETO, Diogo 

(…) Our survey happened in rural Village called Nossa Senhora Aparecida, in the District of Coari, highlights the work 
of cooperative Community Association of Rural Producers of Community Nossa Senhora Aparecida, which is called for the 
popular name of Aproducida. In an interview with one of the leaders of the community we were told that "the cooperative 
was founded in 1999 because we realized that we were (…) behind with the sale of our products to a Japanese. We sold to 
him at a price well below and he resold with goodwill" (Lucivânia, 35 years, interview/ 2013). (…) 

The formation of the community Nossa Senhora Aparecida dates back to the late 1970s, when a group of people who 
have ties of kinship was moved from the rural area of the municipality of Manacapuru, in the State of Amazonas, in the 
rural area of the municipality of Coari, where it was built new relationships with the place, founding the new community. 
(…) 

About the reasons that drove the creation of the cooperative in the community Nossa Senhora Aparecida, the 
Aproducida’s Executive Officer revealed "it’s for the residents have a financial life better with a participative management. 
It’s also a way of organizing the community itself" (Damian Mota, interview/ 2013). Another subject of the research says 
that solved to organize themselves into a cooperative "for our community be strong, strengthen collectively in order to 
claim more" (Lucio Barbosa, 61 years, interview/ 2013). Organize the community through cooperativism implies adoption 
of principles, objectives, methods and methodology, referring to the construction of a new organizational culture. (…) 

In the case of cooperative, the principles of democracy and solidarity are central in the organizational venture level. 
In cooperativism popular workers are directly involved in the management of business. (…) Singer (2002, p. 9), however, 
pays attention to the fact that "the solidarity in the Social Economy can only be carried out if it’s also organized by that 
associate themselves to produce, to sell, to consume or to save. The key to this proposal is the association between equal 
instead of contract between unequal". The Social Economy affects the life of the community and with the organizational 
structure of families. When we questioned about the interference of the cooperative community, Lucivânea Barbosa (35 
years) said that "changed the way of life. All are earning money" (interview/ 2013). Another interviewee said that "gave a 
turning point in our lives, we have a better financial life (…) more appropriate. Everyone has made improvements in their 
homes, has their engines, all have canoes"(Francinete Mota, interview/ 2013).(…)  
Fonte: Adapted from Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 5. July, 2014. In: http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3129/3085. 
Acessado em 23/08/2014. 

49.  A alternativa que resume a ideia do Texto The 
Amazon Rural Economy and the Social Way 
Cooperative, é: 
a A cooperativa em Coari surgiu como uma 

forma de melhorar a vida do japonês, 
comprador dos produtos da comunidade. 

b O funcionamento da cooperativa em Coari 
não usou a gestão participativa, por isso não 
obteve sucesso. 

c A experiência da comunidade em Coari 
revela que a Economia Social afeta 
positivamente a vida familiar dos 
cooperados. 

d Na comunidade de Coari, os princípios do 
cooperativismo não tiveram influência nos 
resultados obtidos pela comunidade. 

e A experiência cooperativista em Coari 
resultou na venda de produtos a preços 
muito baixos, sem lucro, por causa do não-
envolvimento dos cooperados. 

 
50.  Na frase "for our community be strong, 

strengthen collectively in order to claim 
more”…, a expressão destacada “in order to” 
indica a ideia de: 
a adversidade 
b alternância 
c explicação 
d negação 
e finalidade 
 

51.  Considerando a frase “About the reasons that 
drove the creation of the cooperative …”, a 
palavra em destaque  ”drove” corresponde no 
português a: 
a alegaram 
b transportaram 
c mudaram 
d conduziram 
e questionaram 

52.  Considerando a frase retirada do Texto “We 
sold to him at a price well below and he 
resold with goodwill…” , entende-se que o 
japonês: 
a comprava os produtos a preços bem baixos e 

revendia a preços mais altos. 
b comprava os produtos a preços baixos e 

revendia também a baixo custo. 
c comprava e revendia os produtos a preços 

mais altos do que os do mercado. 
d comprava e revendia os produtos com os 

melhores preços da comunidade. 
e comprava e revendia os produtos sem 

acrescentar nenhum centavo a mais. 

53.  Na frase “The formation of the community 
Nossa Senhora Aparecida dates back to the late 
1970s, when a group of people who have ties 
of kinship was moved from the rural area of 
the municipality…”, a expressão destacada “ties 
of kinship” indica que as pessoas do grupo 
possuíam: 
a traços de identidade 
b laços de parentesco 
c relações de profissão 
d traços de personalidade 
e relações de amizade 

54.  Considere a seguinte frase: “Our survey 
happened in rural Village called Nossa Senhora 
Aparecida, in the District of Coari, highlights the 
work of cooperative Community Association of 
Rural Producers of Community Nossa Senhora 
Aparecida, which is called for the popular name 
of Aproducida…”. A palavra “which” se refere 
no contexto a: 
a survey 
b village 
c district 
d association  
e popular 
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Leia o Texto abaixo para responder as questões de 49 a 54. 

Texto  

Consommer en temps de crise 
Sonia Deschamps 

Low cost, achats d’occasion ou groupés, location, troc…  Les consommateurs développent de nouvelles stratégies 

auxquelles les industriels cherchent à s’adapter. Ce faisant, une modification durable des modes de consommation s’opère. 
Baisse du pouvoir d’achat, crainte du chômage, incertitudes quant à l’avenir… Les Français n’ont d’autre choix que de 

s’adapter. Différentes « solutions » s’offrent – ou s’imposent – à eux: consommer moins, moins cher, « mettre la main à la 

pâte » ou encore partager.   

Le partage est au cœur des nouveaux modes de consommation; les particuliers tendent de plus en plus à se 
débrouiller entre eux.   

Le covoiturage est ainsi une marque évidente du développement du « consommer ensemble ». Cet état d’esprit qui, 
au tout début, semblait réservé aux autostoppeurs, aux jeunes et aux étudiants, gagne désormais bien d’autres 
catégories; année après année, ce mode de transport prend de l’ampleur, les cadres et les seniors s’y mettent, et si le 
facteur économique reste la première motivation pour y recourir, la convivialité et les préoccupations écologiques 
contribuent également à son développement. Preuve de l’intérêt que suscite ce service, outre la multiplication des sites 
Internet y étant dédiés: de nombreux acteurs, des entreprises aux collectivités territoriales en passant par les sociétés 
d’autoroutes, l’encouragent. Le covoiturage semble avoir de belles années devant lui.  

La colocation, elle non plus, ne se trouve pas réservée aux étudiants. Les actifs sont en effet nombreux à ne plus 
avoir d’autres choix que ce type de logement ou à vouloir profiter de leur vie de jeune actif autrement qu’en mettant la 
moitié de leur salaire dans un loyer. Émerge aussi, avec la crise, une génération dite « boomerang ». En France, près de 
700 000 adultes seraient ainsi retournés vivre chez leurs parents, rejetés au bercail par la flambée de l’immobilier, un 
divorce, le chômage ou une difficulté passagère.   

De plus en plus, les Français se déplacent ensemble, vivent ensemble… achètent également ensemble. Une tendance 
que confirme la bonne santé de sites comme Groupon, Maxideal, KgbDeal ou Livingsocial, mais aussi l’observation de ce 
que même les centres commerciaux se mettent à proposer des achats groupés.   

La crise a des effets économiques et sociaux importants en termes de dégradation de niveau de vie, de précarisation 
des franges de la population les plus fragiles, mais également d’interrogation sur notre modèle de production et de 
consommation. Nos comportements s’en trouvent modifiés, davantage marqués par des valeurs de responsabilité 
environnementale, de convivialité, de lien social et de solidarité. Certes, la crise n’est pas à proprement parler à l’origine 
de ces changements, elle en est cependant clairement révélatrice et amplificatrice. Et ça semble bien parti pour durer. 

Disponible sur : http://www.scienceshumaines.com/consommer-en-temps-de-crise_fr_30111.html(consulté le 22.08.2014). 

 

49. O tema central do texto é o (a): 
a consumismo. 
b compra coletiva. 
c crise socioeconômica. 
d degradação do nível de vida. 
e mudança nas formas de consumo. 

50. As causas do fato discutido no Texto são 
mencionadas no seguinte fragmento: 
a « la convivialité et les préoccupations 

écologiques ». 
b « Baisse du pouvoir d’achat, crainte du 

chômage, incertitudes quant à l’avenir ». 
c « la flambée de l’immobilier, un divorce, le 

chômage ou une difficulté passagère ». 
d « dégradation de niveau de vie, de 

précarisation des franges de la population les 
plus fragiles ». 

e « de nombreux acteurs, des entreprises aux 
collectivités territoriales en passant par les 
sociétés d’autoroutes ». 

51. Segundo Sonia Deschamps, a crise atual: 
a retarda o desenvolvimento de um novo 

modelo de produção e de consumo. 
b tem dificultado, na França, a proposição de 

compras coletivas pelos centros comerciais. 
c está na origem de todas as grandes 

mudanças de comportamento nas sociedades 
contemporâneas. 

d não conseguirá provocar degradação do nível 
de vida, tampouco precarização da parcela 
mais frágil da população. 

e também tem efeitos positivos, visto que 
fortalece a responsabilidade com o meio 
ambiente, a boa convivência, as relações 
sociais, a solidariedade. 

52. No quarto parágrafo do texto, o vocábulo ou a 
expressão que NÃO se refere a “covoiturage” é: 
a « lui» 
b « ce service » 
c « Cet état d’esprit » 
d « ce mode de transport » 
e « la première motivation » 

53. O fenômeno designado no Texto de 
“covoiturage” consiste no (na): 
a hábito de jovens estudantes caminharem 

juntos. 
b desenvolvimento de hábitos de consumo 

partilhado. 
c uso do mesmo meio de transporte por várias 

pessoas. 
d fato de diferentes pessoas habitarem um 

mesmo local. 
e multiplicação de sites da Internet voltados 

para a compra coletiva. 
54. Afirma-se, no Texto, que o fenômeno da 

“colocation”: 
a caracteriza o comportamento da geração 

bumerangue. 
b é praticado atualmente também por jovens 

que trabalham. 
c prejudica o desenvolvimento do hábito de 

consumir juntos. 
d é um hábito que não tem, entre os jovens 

franceses, muito futuro. 
e favorece a boa convivência e a ecologia, 

além de gerar economia. 
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