HISTÓRIA
1 a
As sociedades grega e romana introduziram importantes inovações referentes às formas de organização do
Estado, em outras sociedades do mundo antigo.
Essas inovações foram:
a)

criação de instituições republicanas de governo,
limitação do poder dos governantes e participação
dos cidadãos nas decisões do Estado.
b) aceitação do Cristianismo em seu território, participação dos cidadãos nas decisões do Estado e
desenvolvimento do direito e das ciências.
c) limitação do poder dos governantes, criação de
instituições monárquicas e desenvolvimento do
direito e das ciências.
d) criação de instituições monárquicas, ampliação
dos poderes dos governantes e aceitação do
Cristianismo em seu território.
e) participação dos cidadãos nas decisões do Estado,
ampliação dos poderes dos governantes e desenvolvimento das ciências e da filosofia.
Resolução
As cidades-Estado gregas e a sociedade romana estruturaram uma organização político-social que fugiu ao
modelo do despotismo das civilizações orientais, que
se baseavam em governos teocráticos. Em Roma e
nas cidades gregas, o cidadão possuía o direito de opinar e, ao mesmo tempo, os governantes deviam prestar contas de seus atos e estes obedeciam aos limites
das instituições políticas.
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2 d
Ficou conhecida como Iluminismo a revolução intelectual que se efetivou na França, no século XVIII.
Afirma-se sobre esse período:
I.

O Antropocentrismo e o Individualismo renascentista, ao incentivarem a investigação científica,
levaram à gradativa separação entre a religião e a
ciência, determinando profundas transformações
no modo de pensar e agir do homem.
II. Os iluministas propunham a reorganização da
sociedade, com uma política centrada no homem,
sobretudo para garantir-lhe a liberdade.
III. A partir da segunda metade do século XVIII, alguns
soberanos absolutistas ou seus ministros, baseados em princípios iluministas, empreenderam uma
política de reformas, visando à modernização
nacional.
A respeito dessas afirmações deve-se concluir que
a) apenas I e II são corretas.
b) apenas I e III são corretas.
c) apenas II e III são corretas.
d) todas são corretas.
e) todas são erradas.
Resolução
A questão representa uma síntese do Movimento
Iluminista e de suas contribuições para o colapso do
Antigo Regime e para a formação da sociedade burguesa e contemporânea que defende os valores e
liberdades individuais atuais. Alguns soberanos e
ministros de reis absolutistas europeus, no século
XVIII, foram influenciados pelas idéias iluministas e
tentaram adotar alguns de seus princípios com o objetivo de modernizar os seus Estados. Tratou-se do
“Despotismo Esclarecido”, que não funcionou, pois
suas reformas encontraram a resistência de elites conservadoras além do caráter cosmético das mudanças
propostas.
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3 a
Em 1930, no Brasil, Getúlio Vargas assume o poder,
liderando um movimento de forças heterogêneas: oligarquias dissidentes da chamada Aliança Liberal, integrantes do movimento tenentista, liberais e outras forças políticas, contrárias principalmente à predominância da oligarquia cafeeira paulista à frente do governo
federal.
Diversos fatores, internos e externos, levaram a este
movimento político, conhecido como Revolução de 30.
Entre eles é correto citar:
a)

o fim da política café-com-leite, a quebra da Bolsa
de Valores de Nova Iorque e o tenentismo.
b) o aumento das exportações de café, a morte de
João Pessoa, a eleição de Washington Luís apoiado pelo movimento tenentista.
c) o fim da política dos governadores, a crise industrial gerada pela I Guerra Mundial e a insistência de
Getúlio Vargas em salvar a oligarquia cafeeira de
seu Estado.
d) a morte de João Pessoa, a Revolta dos Tenentes,
a pressão exercida sobre o governo pelas reivindicações dos movimentos operários de São Paulo
e Rio de Janeiro, nas décadas de 1910 e 1920.
e) o tenentismo, que cresceu após a Guerra do
Paraguai e exigiu do governo uma política social
integrada às reivindicações das camadas médias
urbanas, e a agitação crescente do Partido
Comunista após a Revolução Russa.
Resolução
O movimento político que levou Getúlio Vargas ao
poder, conhecido como Revolução de 1930, resultou
do esgotamento do Estado Oligárquico agro-exportador e da conjuntura internacional marcada pela Grande
Depressão do Capitalismo Monopolista. O tenentismo, cujas revoltas da década de 1920 haviam fracassado, foi utilizado pela Revolução de 1930 como dispositivo militar do movimento político.
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4 e
Sobre a China contemporânea é correto afirmar que
a)

a Revolução Cultural Chinesa produziu resultados
positivos, acabando com a violência e as perseguições e desenvolvendo radicalmente a economia
do país.
b) após a revolução a China se abriu totalmente para
o exterior a fim de garantir meios de sobrevivência
à gigantesca população.
c) apesar de todos os esforços a população chinesa
continuava na miséria, o analfabetismo era alto e o
problema de saúde e moradia continuava sem
solução.
d) com Deng Xiao Ping nenhuma reforma foi realizada, pois a China já aparece como um dos mais
importantes e fortes pólos da economia mundial.
e) em maio de 1989 o governo agiu com violência
diante das manifestações populares contra a corrupção política; tanques de guerra massacraram
centenas de manifestantes na Praça da Paz
Celestial, em Pequim.
Resolução
Dentro da onda de abertura do bloco socialista inspirado na “Perestroika” e na “Glasnot” soviética, os
jovens estudantes chineses e grupos de oposição ao
governo do partido comunista tentaram promover uma
série de manifestações objetivando pressionar as autoridades e causar mudanças políticas. Entretanto, a
“linha dura” governamental prevaleceu e reprimiu com
violência o movimento estudantil.
Obs.: Não se tratou apenas do movimento contra a
corrupção política, mas de um amplo processo de contestação da própria estrutura social, econômica e política da sociedade comunista chinesa.
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5 d
O papel das Câmaras Municipais, durante o BrasilColônia, foi o de
a)

criar um sistema administrativo próprio, capaz de
suprir a falta de experiência dos donatários.
b) ter completa autonomia jurídico-administrativa
para levar adiante os negócios públicos.
c) contribuir para acabar com os freqüentes atritos
entre colonos e capitães donatários.
d) consolidar a colonização por meio de uma política
administrativa local.
e) unificar o sistema de governo das capitanias,
valendo-se de um juiz ordinário, nomeado pela
Coroa, para supervisioná-las.
Resolução
As Câmaras Municipais instituídas pela Metrópole portuguesa no início da colonização do Brasil possuíam
bastante autonomia quando comparadas às suas congêneres lusas e eram controladas pelos chamados
“homens bons” (proprietários rurais). Embora a criação
do Governo Geral, em 1548, seja um marco político no
processo de centralização da administração colonial, o
poder local continuou sendo exercido durante o período colonial pelas Câmaras Municipais.

6 c
“A emissão de papel-moeda aumentou o dinheiro circulante e reativou os negócios, mas, como a produção
interna não cresceu nas mesmas proporções, a inflação também aumentou. Além disso, o crédito fácil
resultou em violenta especulação com as ações das
novas empresas que surgiam.”
(Luís César Amad Costa e Leonel Itaussu A. Melo.
História do Brasil.)
A especulação a que o texto se refere ocorreu no
período em que o ministro da Fazenda era Rui Barbosa
e ficou conhecida como
a)
b)
c)
d)
e)

Funding-Loan.
Plano Real.
Encilhamento.
Coronelismo.
Convênio de Taubaté.

Resolução
O texto descreve os desdobramentos provocados pela
reforma empreendida pelo Ministro da Fazenda Rui
Barbosa, no início da República Velha, destacando-se a
especulação financeira e a inflação galopante.
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QUÍMICA
7 b
"Um erro operacional causou a intoxicação de 17 funcionários da empresa Mahle Metal Leve e de outros
dois funcionários da companhia vizinha, a
DaimlerChrysler, em São Bernardo do Campo (SP). O
acidente aconteceu quando um funcionário jogou
ácido clorídrico em um tanque para limpeza de dejetos
no qual já havia hipoclorito de sódio (uma espécie de
"cândida"). A mistura entre os dois produtos causou
uma reação química, gerando gás cloro – altamente
tóxico e que em altas concentrações pode até matar."
(Adaptado do Diário do Grande
ABC OnLine, 28/06/2004.)

Assinale a alternativa que contém a equação química
da transformação descrita nessa notícia de jornal.
a) HCl(aq) + NaCl(aq) → Cl2(g) + NaH (aq)
b) 2H+(aq) + Cl–(aq) + ClO–(aq) → Cl2(g) + H2O(l)
c) Cl2(aq) + NaClO (aq) + H2O(l) → 2HCl(g) + NaClO2 (aq)
d) Cl2(aq) + ClO–(aq) + H2O(l) → 2HCl(g) + Cl–(aq) + O2 (g)
e) H+(aq) + Cl–(aq) + ClO –(aq) → ClO (g) + HClO(aq)
3

2

Resolução
A equação química da transformação descrita é:
2H+(aq) + Cl –(aq) + Cl O–(aq) → Cl 2(g) + H2O(l )

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

8 d
Indicadores ácido-base são substâncias que apresentam colorações diferentes em meio ácido e meio
básico. Considere o indicador abaixo, para o qual existe o equilíbrio:

Esse indicador assumirá a cor
cionado a
a) suco de limão.
b) suco gástrico.
c) água com gás.
d) água sanitária ("cândida").
e) cerveja.

rósea quando adi-

Resolução
Esse indicador assumirá a cor rósea quando adicionado a água sanitária. A água sanitária é preparada borbulhando-se gás cloro em uma solução aquosa de hidróxido de sódio, portanto, essa solução apresenta
caráter básico.
Os íons H+ do equilíbrio serão neutralizados pelos íons
OH– da água sanitária, deslocando-se o equilíbrio no
sentido do íon róseo.
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9 c
"O PVC (policloreto de vinila) é um plástico autorizado
para entrar em contato com alimentos. Para que este
se torne flexível é necessário que aditivos plastificantes sejam adicionados, tais como o ftalato de di-2etilexila (DEHP). No caso deste aditivo, existe uma
condição para seu uso: somente poderá ser usado na
proporção de no máximo 3% da matéria plástica (PVC)
para que seja possível seu contato com qualquer tipo
de alimento, especialmente com alimentos gordurosos, como queijos, carnes gordurosas, entre outros.
Isto se explica por uma questão de compatibilidade
molecular: as moléculas de DEHP são semelhantes às
moléculas dos alimentos gordurosos, por isso podem
migrar do plástico para alimentos gordurosos."
(Adaptado de nota técnica da ANVISA,
junho de 2004.)
A seguir estão as fórmulas moleculares do DEHP e de
uma molécula de gordura:

A "semelhança" entre as duas moléculas que ajuda a
explicar a solubilidade do DEHP nas gorduras reside no
fato de que as duas
a) são constituídas apenas por átomos de carbono,
hidrogênio e oxigênio.
b) pertencem à classe dos hidrocarbonetos aromáticos.
c) apresentam a função éster e cadeias carbônicas
relativamente longas.
d) consistem em compostos polares, solúveis em
água.
e) apresentam elevado peso molecular e alto ponto de
fusão.
Resolução
A “semelhança” entre as duas moléculas que ajuda a
explicar a solubilidade do DEHP nas gorduras reside no
fato de que as duas apresentam a função éster
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10 e
O esquema a seguir ilustra a síntese do trióxido de enxofre, em determinadas condições, a partir de SO2(g)
e O2(g), tais como ilustrado na figura, onde
senta S e

repre-

representa O.

Supondo rendimento de 100% para essa reação, as
seguintes afirmações foram feitas:
I. oxigênio é o reagente limitante.
II. oxigênio foi colocado em excesso.
III. ambos os reagentes estão em proporções estequiométricas.
IV. dióxido de enxofre é o reagente limitante.
Dessas afirmações, está (estão) correta (s) apenas
a) I.
b) I e II.
c) III.
d) I, II e IV.
e) II e IV.
Resolução
A equação química do processo é:
2SO2 + O2 → 2SO3
Os dados da figura indicam
2 moléculas de SO2 + 3 moléculas de O2 →
→ 2 moléculas de SO3 + 2 moléculas de O2

Oxigênio foi colocado em excesso. Dióxido de enxofre
é o reagente limitante.
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11 d
O hidróxido de potássio (KOH) impuro pode ser utilizado como matéria-prima em determinados processos industriais. Segundo o controle de qualidade de
uma empresa, devem ser recusadas as remessas
com teor de KOH inferior a 90%. Três amostras, I, II e
III, contendo cada uma 10g do produto, foram dissolvidas em água e tituladas com H2SO4. As massas de
ácido sulfúrico consumidas na reação de neutralização
foram, respectivamente:
amostra

I

II

III

Massa (g) de H2SO4

8,3

8,0

7,5

Dados: Massas molares (g/mol): KOH = 56
H2SO4 = 98
O resultado da análise nos permite concluir que a (s)
amostra(s) aprovada(s) pelo controle de qualidade da
empresa foi (foram):
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II. e) I, II e III.
Resolução
A equação química do processo
2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

I.

Aprovada
2 . 56g –––––––– 98g
x
–––––––– 8,3g
∴ x = 9,5g
10g –––––– 100%
9,5g ––––– y
∴ y = 95%

II. Aprovada
2 . 56g ––––––– 98g
x
––––––– 8,0g
∴ x = 9,1g
10g –––––– 100%
9,1g ––––– y
∴ y = 91%
III. Recusada
2 . 56g –––––– 98g
x
–––––– 7,5g
∴ x = 8,6g
10g –––––– 100%
8,6g ––––– y
∴ y = 86%
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12 c
O texto a seguir trata de diferentes aspectos da tarefa
que os químicos têm de representar e nomear as
moléculas:
"A fórmula C8H8O não tem qualquer sentido. Simples
composição elementar, aplica-se a um número muito
grande de moléculas orgânicas. [Entre elas, está a
molécula] que os químicos designam por acetofenona.
A ruptura da fórmula em um grupo metila, em um
grupo carbonila (C = O) e em um grupo fenila, sobressai da dissecação: segue a anatomia da molécula.
O isolamento desses fragmentos resulta de observações empíricas. Outro nome que podemos dar a
esta molécula é metilfenilcetona, porque o grupo carbonila é próprio de uma categoria de moléculas chamadas cetonas, dentre as quais a acetona é a representante mais simples. A designação de metilfenilcetona é natural, tão natural como a ação de dividir a
molécula naqueles três fragmentos."
(Adaptado de P. Lazlo, A Palavra das Coisas ou a
Linguagem da Química.)
A partir das informações contidas no texto, a fórmula
estrutural mais plausível para a acetofenona seria:

Resolução
A fórmula estrutural mais plausível para a acetofenona
é:
→

carbonila

→

→

metil

fenil
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INGLÊS
Leia o texto e responda às questões de 13 a 15.
Internet ‘geek’ image shattered
Study: Net users are avid readers, socialites
LONDON - The typical Internet user — far from
being a geek — shuns television and actively socializes
with friends, a study on surfing habits said on
Wednesday.
The findings of the first World Internet Project
report present an image of the average Netizen that
contrasts with the stereotype of the loner "geek" who
spends hours of his free time on the Internet and rarely
engages with the real world.
Instead, the typical Internet user is an avid reader
of books and spends more time engaged in social activities than the non-user, it says. And, television viewing is down among some Internet users by as much
as five hours per week compared with Net abstainers,
the study added.
"Use of the Internet is reducing television viewing
around the world while having little impact on positive
aspects of social life," said Jeffrey Cole, director of the
UCLA Center for Communication Policy, the California
university that organized the project.
"Most Internet users generally trust the information they find online," he told Reuters via e-mail.
The findings are derived from surveys of Internet
and non-Internet users in 14 countries: the United
States, Britain, Germany, Hungary, Italy, Spain,
Sweden, Japan, Macao, South Korea, Singapore,
Taiwan, China and Chile.
The study does however support some long-established Internet usage trends including the fact that
the wealthiest segments of the population are the
most avid users and that more men than women surf
the Web. But figures vary widely by country.
For example, the gender gap is most pronounced
in Italy and smallest in Taiwan. According to the study,
41.7 percent of Italian men are online compared to
21.5 percent of Italian women. In Taiwan, the difference is 25.1 percent for men and 23.5 percent for
women.
The digital divide, a phrase used to describe how
poverty impacts Web usage, appears to be tightening
around the world, Cole said.
In seven of the 12 countries for which the information was available, more than 20 percent of the poorest segment of the population uses the Internet.
Sweden, Korea and the U.S. have the highest usage of
Internet users among the poor.
(Reuters, January 14, 2004)
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13 b
Segundo o texto, o típico usuário da Internet
a) é um "geek" solitário.
b) é um voraz leitor de livros.
c) tem pouca vida social .
d) passa a maior parte do seu tempo livre na Internet.
e) é um fanático por televisão.
Resolução
É um voraz leitor de livros.

No texto:
“Instead, the typical Internet user is an avid reader of
books...”

14 c
Segundo o texto, é correto afirmar, sobre o uso da Internet, que
a) em sete países pesquisados mais de 20% da população é usuária.
b) a Suécia, Coréia e U.S. apresentam o maior número
de usuários.
c) a diferença entre o número de mulheres e de homens usuários é menor em Taiwan.
d) o número total de usuários na Itália é maior do que
em Taiwan.
e) a Itália apresenta o menor número de homens usuários.
Resolução
A diferença entre o número de mulheres e de homens
usuários é menor em Taiwan.

No texto:
“In Taiwan, the difference is 25.1 percent for men and
23.5 percento for women.

15 d
Assinale a alternativa com as palavras do texto que
constituem o antônimo do superlativo "the wealthiest" em "the wealthiest segments of the population", no sétimo parágrafo do texto.
a) the most avid (7º parágrafo)
b) most pronounced (8º parágrafo)
c) smallest (8º parágrafo)
d) the poorest (10º parágrafo)
e) the highest (10º parágrafo)
Resolução
the poorest (10º parágrafo)

{

the wealthiest – o mais rico
the poorest – o mais pobre
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 16 a
18.
THE MODEL
Calculating Chaos
1

5

10

15

20

To create a terrorism model, Karen Clark and
her staff at AIR entered more than 300,000 potential U.S. targets--from malls in Ohio to stadiums in
Texas to monuments in Washington--into a giant
database. Then they assessed what would happen
to each kind of landmark under every imaginable
attack, from airplane crashes to chemical weapons
to nuclear bombs. Using engineering data, for
example, they calculated how much human and
economic loss a truck bomb might create at a
given skyscraper. Then came the tricky part. They
called in intelligence experts, including former FBI
and CIA counterterrorist officials, to gauge the likelihood of each hypothetical combination's actually
ocurring. After much back-and-forth, the model
came together--a multi-dimensional web of nightmarish possibilities.
For any address, the model can run tens of
thousands of attack scenarios and estimate the
potential loss. Granted, it can't account for the
psychological cost of losing a national symbol, but
it does measure how much tangible destruction
might occur. And that's a lot better than guesswork--or politics.
(Time, March 29, 2004)

16 e
De acordo com o texto,
a) Karen Clark é uma modelo da campanha publicitária
anti-terrorismo.
b) os melhores alvos de ataques terroristas estão localizados em Ohio, Texas e Washington.
c) um imenso banco de dados com planos de ataques
terroristas foi descoberto em Washington.
d) mais de 300.000 tarjetas foram requisitadas para o
grupo que trabalha com Karen Clark.
e) foram avaliadas as possíveis avarias que ocorreriam
nos focos de ataques terroristas imaginários.
Resolução
Foram avaliadas as possíveis avarias que ocorreriam
nos focos de ataques terroristas imaginários.

No texto,
Then they assessed what would happen to each kind
of landmark under every imaginable attack, from airplane crashes to chemical weapons to nuclear bombs.
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17 a
Assinale a alternativa que apresenta a forma correta do
adjetivo em inglês terminado com o sufixo "al", como
em "hypothetical" (15ª linha do texto).
a) classical.
b) terrifical.
c) tragical.
d) toxical.
e) romantical.
Resolução
classical – adjetivo → clássico

18 b
Segundo o texto,
a) espiões do F.B.I. e da C.I.A. foram contratados para
investigar alguns ataques terroristas.
b) o plano de Karen é capaz de avaliar quanta destruição tangível poderia ocorrer diante de um ataque
terrorista.
c) a modelo veio junto com os espiões para investigar
o caso.
d) Karen Clark costuma correr até 10 km por dia.
e) política ou adivinhação é melhor do que a perda psicológica de um símbolo nacional.
Resolução
Oo plano de Karen é capaz de avaliar quanta destruição
tangível poderia ocorrer diante de um ataque terrorista.

No texto:
...”but it does measure how much tangible destruction
might occur”.
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M AT E M Á T I C A
19 e
Das X pessoas que participavam inicialmente de uma
festa, sabe-se que, numa dada hora, retiraram-se 15
garotas, restando dois rapazes para cada garota. Em
seguida, retiraram-se 60 rapazes, restando duas garotas para cada rapaz.
Nessas condições, o número X é igual a
a) 95
b) 100
c) 115
d) 120
e) 135
Resolução
Se r for o número inicial de rapazes e g o número inicial de garotas, de acordo com o enunciado temos:
número de garo- número de condição do enuntas
rapazes
ciado

g

r

X=g+r

g – 15

r

r = 2(g – 15)

g – 15

r – 60

g – 15 = 2(r – 60)

Assim sendo:
r = 2(g – 15)

冦 g – 15 = 2(r – 60) ⇔ 冦 g – 2r = – 105

⇔

冦 g – 2r = – 105
– 3g = – 165

2r – 4g = – 60

⇔

冦 r = 80

g = 55

⇔

⇔

⇔ X = 55 + 80 = 135

20 c
O jornal "O Estado de S. Paulo", de 30.07.2004, publicou matéria sobre o lucro da CSN – Companhia
Siderúrgica Nacional. O trecho abaixo é uma adaptação
da matéria:
“A CSN obteve lucro líquido de R$ 423,4 milhões no
segundo trimestre deste ano – resultado que corresponde a um acréscimo de 265% sobre o valor registrado em igual período no ano passado – e atingiu, no
primeiro semestre, lucro de R$ 759,8 milhões, um
aumento de 45% sobre os ganhos apresentados em
igual período de 2003”.
Nessas condições, é verdade que o lucro da CSN no
primeiro trimestre de 2003, em milhões de reais, foi de
a) 398 b) 404
c) 408
d) 416
e) 422
Resolução
O lucro da CSN, em milhões de reais, no:
a) segundo trimestre de 2004 foi 423,4.
b) segundo trimestre de 2003 foi 423,4 ÷ 3,65 = 116.
c) primeiro semestre de 2004 foi 759,8.
d) primeiro semestre de 2003 foi 759,8 ÷ 1,45 = 524.
e) primeiro trimestre de 2003 foi 524 – 116 = 408.
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21 a
Sejam duas funções f e g, de ⺢ em ⺢, definidas por
1
x
f(x) = ––– sen 4x e g(x) = 4 sen ––– .
2
2
É verdade que
1
a) o período da f é ––– do período da g .
8
π
b) f(x) ≥ 0, para todo x tal que 0 ≤ x ≤ ––– .
2
c) o conjunto imagem da g está contido no conjunto
imagem da f.
d) g(x) ≤ 0, para todo x tal que 0 ≤ x ≤ 2π.
π
7
e) f –––
+ g(3π) = ––– .
8
2

冢

冣

Resolução
Os gráficos das funções f e g, de ⺢ em ⺢, definidas por
1
x
f(x) = ––– sen(4x) e g(x) = 4 . sen
–––
são
2
2

冢

冣

Assim sendo:
π
(a) é verdadeira, pois o período de f é ––– e o de g é 4π.
2
π
(b) é falsa, pois f(x) ≥ 0 para 0 ≤ x ≤ ––– e f(x) ≤ 0 para
4
π
π
––– ≤ x ≤ ––– .
4
2

(c) é falsa, pois o conjunto-imagem de f é
1
1
– ––– ; –––
e o de g é [– 4; 4].
2
2

冤

冥

(d) é falsa, pois g(x) ≤ 0 para 2π ≤ x ≤ 4π e g(x) ≥ 0 para
0 ≤ x ≤ 2π.
π
1
7
(e) é falsa, pois f ––
+ g(3π) = –– + (– 4) = – –– .
8
2
2

冢 冣

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

22 b
O segmento cujas extremidades são os pontos de intersecção da reta y = x – 2 e da parábola y2 = x tem
comprimento igual a
a) 6
b) 3兹苵苵
2
c) 4
d) 2兹苵苵
2
e) 2
Resolução
Os pontos de intersecção da reta y = x – 2 com a parábola y2 = x são as soluções do sistema seguinte.
y=x–2
y=x–2
⇒
⇒
2
y =x
(x – 2) 2 = x

冦

⇒

冦

冦

y=x–2
x2 – 5x + 4 = 0

⇒

冦

x=1ey=–1
ou
x=4ey=2

O comprimento do segmento com extremos nos pontos (1; – 1) e (4; 2) é
d=

(4 – 1)2 + (2 + 1)2 =

OBJETIVO

32 + 32 = 3 兹苵苵
2

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

23 c
Dispõe-se de um pedaço de tecido com a forma de um
triângulo retângulo de lados 1,5 m, 2 m e 2,5 m.
Pretende-se recortar desse tecido um pedaço retangular, conforme mostra a figura abaixo.

Para que seja desperdiçada a menor quantidade possível do pedaço original, o perímetro do pano retangular
deverá ser, em metros,
a) 2,5
b) 2,75
c) 3,5
d) 3,75
e) 4
Resolução
Considere a figura seguinte, na qual as medidas assinaladas estão em metros.

Da semelhança dos triângulos ABC e DEC, tem-se
1,5 – y
x
3 –1,5 x
———— = — ⇔ 3 – 2y = 1,5x ⇔ y = ———— .
1,5
2
2
3 – 1,5x
A área do pano retangular é A(x) = x . y = x. ———
— ⇔
2
1,5
3
⇔ A(x) = – —— x2 + — x. Esta área é máxima para
2
2

(

)

3
—
2
x = – —————— = 1.
– 1,5
2 . ———
2

(

)

1,5
– 1,5 . 1
Para x = 1, tem-se y = 3
———–— = —— e, neste caso,
2
2
o perímetro do pano, em metros, será:
1,5
2x + 2y = 2 . 1 + 2 . —— = 3,5.
2

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

24 d
Um tanque, com a forma de um cilindro circular reto,
tem 4 m de altura. Ao esboçar um projeto para a reforma desse tanque, um engenheiro percebeu que, independentemente de aumentar o raio de sua base ou a
sua altura em 5 m, o volume, nos dois casos, sofreria
o mesmo acréscimo de x m3.
Assim, o volume do tanque original, em metros cúbicos, é
a) 300 π
b) 350 π
c) 375 π
d) 400 π
e) 425 π
Resolução

1) Seja V o volume do tanque original, VR o volume
após o aumento do raio em 5 m e Va o volume
após o aumento da altura em 5 m. Então, em
metros cúbicos, tem-se:
V = π . R2 . 4
Vr = π . (R + 5)2 . 4
Va = π . R2 . 9
2) Conforme enunciado; VR = V + x e Va = V + x ⇔
⇔ VR = Va ⇔ π(R + 5)2 . 4 = π R2 . 9 ⇔
⇔ 4R2 + 40R + 100 = 9R2 ⇔ R2 – 8R – 20 = 0 ⇔
⇔ R = 10 m, pois R > 0.
3) O volume do tanque original é, em metros cúbicos, V = π . 10 2 . 4 = 400π.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

FÍSICA
25 e
Considere as afirmações seguintes acerca do movimento retilíneo.
I. Num certo intervalo de tempo, se a aceleração de
um corpo é positiva, o movimento é acelerado.
II. Um corpo pode apresentar, simultaneamente,
movimento acelerado e velocidade negativa.
III. Um movimento é retardado se os sinais da velocidade e da aceleração forem opostos.
Entre elas,
a) somente a I é correta.
b) somente a II é correta.
c) somente a III é correta.
d) somente a I e a II são corretas.
e) somente a II e a III são corretas.
Resolução
I. Falsa: o movimento será acelerado (módulo da
velocidade aumenta) quando a velocidade escalar V
e a aceleração escalar γ tiverem o mesmo sinal
(ambas positivas ou ambas negativas).
II. Correta: se a velocidade escalar e a aceleração
escalar forem ambas negativas, o movimento será
acelerado.
III. Correta: o movimento será retardado (módulo da
velocidade diminui) quando a velocidade escalar V e
a aceleração escalar γ tiverem sinais contrários (V > 0
e γ < 0 ou V < 0 e γ > 0).

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

26 d
Um corpo de massa 2,0 kg move-se com velocidade
de 4,0 m/s quando passa a sofrer uma força constante de 4,0 N, numa direção perpendicular à sua velocidade inicial.
Após 1,5s de aplicação da força, a velocidade do corpo
tem módulo, em m/s,
a) 1,0
b) 3,0
c) 4,0
d) 5,0
e) 6,0
Resolução

1) Na direção x, a velocidade permanece constante por
inércia e continua valendo Vx = V0 = 4,0m/s
2) Na direção y, temos:
PFD: F = m ay
4,0 = 2,0 ay ⇒ ay = 2,0m/s2
Sendo ay constante, o movimento, na direção y, é
uniformemente variado:
Vy = V0y + γy t
Vy = 0 + 2,0 . 1,5 (m/s) ⇒ Vy = 3,0m/s2
3) A velocidade resultante será dada por:
2

2

V 2 = Vx + Vy

V 2 = (4,0) 2 + (3,0) 2 ⇒ V = 5,0m/s

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

27 d
O filme "Fahrenheit 9/11" tem seu título baseado,em
parte, no título do romance "Fahrenheit 451", que se
refere a uma sociedade futurista na qual livros são proibidos e devem ser incinerados, o que acontece numa
temperatura de 451°F (temperatura de combustão do
papel) .
Lembrando que a escala Fahrenheit atribui os valores
32 e 212 para os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água, respectivamente, a temperatura de combustão do papel, em °C, é aproximadamente:
a) 30
b) 135
c) 183
d) 233
e) 451
Resolução
Usando-se a equação de conversão entre as escalas
Celsius e Fahrenheit, vem:

θC
θF – 32
––– = –––––––
5
9
θC
451 – 32
––– = ––––––– ⇒ θC ≅ 233°C
5
9

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

28 b
Um estreito feixe de luz monocromática, propagandose no ar, incide na superfície de separação com outro
meio transparente, cujo índice de refração para esta
2, formando ângulo de 45° com a normal à citacor é 兹苵苵
da superfície.

Após a incidência, parte do feixe é refletida e parte é
refratada.
O ângulo entre os feixes refletido e refratado é de
a) 120°
b) 105°
c) 90°
d) 75°
e) 60°
Resolução

1) Usando-se a lei de Snell:
nar . sen 45° = nx . sen r

兹苵苵2
2 . sen r
1 . –––– = 兹苵苵
2
1
sen r = –– ⇒ r = 30°
2
2) Da figura, temos:
r + 45° + ∆ = 180°
∆ = ângulo formado entre os raios refletido e refratado

30° + 45° + ∆ = 180° ⇒ ∆ = 105°

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

29 c
A figura abaixo mostra uma onda que se propaga através de uma corda com freqüência 2,0 Hz. A grade dentro da qual está desenhada a onda é composta de quadrados iguais e sabe-se que a amplitude da onda é 10
cm .

O comprimento dessa onda e sua velocidade são, respectivamente,
a) 12 cm e 12 cm/s.
b) 12 cm e 48 cm/s.
c) 24 cm e 48 cm/s.
d) 24 cm e 12 cm/s.
e) 6 cm e 12 cm/s.
Resolução
Como a amplitude da onda desenhada é 10cm e equivale a 5 lados de quadrados, concluímos que cada quadrado da “grade” tem lado equivalente a 2cm.
1) O comprimento de onda (λ) equivale a 12 quadrados
e, portanto:

λ = 12 . 2cm ⇒

λ = 24cm

2) A freqüência é 2Hz e o módulo da velocidade fica:
V = λ . f ⇒ V = 24 . 2(cm/s) ⇒

OBJETIVO

V = 48cm/s

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

30 e
O gráfico abaixo representa a diferença de potencial
entre os terminais de um resistor não-ôhmico, em função da corrente elétrica que o atravessa.

A energia dissipada por este resistor após 5,0 min de
funcionamento, quando submetido a uma tensão de
100 V, é, em joules,
b) 8,0.102
c) 1,5.103
a) 3,0.102
3
4
d) 3,0.10
e) 9,0.10
Resolução
Do gráfico, para a tensão U = 100V, temos i = 3,0A.

A potência dissipada vale:
P = U . i ⇒ P = 100 . 3,0 (W)
P = 300W = 3,0 . 102W
Para o intervalo dado, temos:
∆t = 5 min = 300s = 3,0 . 102s
A energia elétrica dissipada é:
Eel = P . ∆t ⇒ Eel = 3,0 . 102 . 3,0 . 102 (J)
Eel = 9,0 . 104 J

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

GEOGRAFIA
31 a
Considere o mapa que representa o turismo internacional, para responder à questão 31.

(Fonte: M. E. Simielli. Geoatlas, 2003.)

No contexto denominado meio técnico-científico- informacional, o turismo é uma das mais importantes atividades da economia moderna, pelos recursos que
movimenta. Com base no mapa e nos conhecimentos
sobre o tema, é correto dizer que
a) a Europa Ocidental é a principal emissora e receptora do turismo internacional, indicando estreita relação entre a qualidade de vida dos países e a intensidade dos fluxos registrados.
b) os EUA, apesar de atraírem milhões de turistas do
mundo inteiro, por ano, ainda não conseguiram
desenvolver os fluxos internos, permanecendo apenas Nova York como pólo de atração.
c) o ecoturismo nos países latino-americanos e africanos constitui a única atração responsável pela equiparação de seus fluxos turísticos aos dos países
economicamente mais desenvolvidos.
d) o maior pólo turístico da Ásia situa-se no Japão, evidenciando a ausência de investimentos desse setor
na costa leste do Pacífico.
e) os fluxos turísticos mais intensos ocorrem no conjunto formado pelos EUA e a Europa, principalmente devido à oferta de ecoturismo em seus países.
Resolução
A Europa é, sem dúvida, o continente que apresenta o
maior número de países com os níveis de vida mais
altos do mundo. É evidente que as rendas maiores
auferidas pelas pessoas permitem-lhes obter maior
número de benefícios, entre eles, a prática do turismo,
com grande contingente de pessoas viajando.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

32 a
Entre os graves problemas sociais apresentados pelo
continente africano, destaca(m)-se, principalmente:
a) o drama dos refugiados e de pessoas que se deslocam no interior de seus países, tanto por motivos
políticos quanto ambientais.
b) a fome, em conseqüência de todos os seus países
serem pobres, subdesenvolvidos e apresentarem
na classificação do IDH o índice BAIXO (menor que
0,49).
c) a dominação exercida pelos povos orientais e norteamericanos, desde o século XV, com o processo de
expansão do capitalismo concorrencial.
d) as doenças tropicais, como a malária, causadora de
epidemias e mortes, sobretudo na África do Norte.
e) a alta taxa de mortalidade infantil nos países localizados no extremo Sul, que também apresentam as
maiores densidades demográficas.
Resolução
A África apresenta vários problemas sociais, como o
dos refugiados, tanto nas regiões em guerra como nas
áreas onde a desertificação se agrava.
A fome também é outro problema, mas não podemos
afirmar que todos os países da África apresentam o
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) abaixo de
0,49. Por exemplo, a Tunísia tem IDH igual a 0,745; a
Argélia, 0,704; a África do Sul, 0,666.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

33 d
Considere as seguintes afirmações, para assinalar a
alternativa correta.
I. Uma nova geração de sofisticadas tecnologias de
informação e comunicação está sendo introduzida
em diversas situações de trabalho. (Do economista Jeremy Rifkin, autor de O fim dos empregos)
II. Vamos substituir o trabalho dos homens pelo das
mulheres e crianças, que vão trabalhar mais de
doze horas e receber bem menos. (De um empresário do setor têxtil belga, no fim do século XIX)
III. O resultado das novas normas [de trabalho] na linha
de montagem é a economia de pensamento e a
redução ao mínimo de movimentos do operário.
(Do industrial Henry Ford, em sua autobiografia
Minha vida e minha obra)
Em relação a globalização recente está correto apenas
o que se afirma em:
a) II e III.
b) I e II .
c) I e III.
d) I.
e) III.
Resolução
A afirmativa I – nova geração de tecnologias de informação – é aplicável à chamada “globalização recente”.
A afirmativa III refere-se à Segunda Revolução Industrial, que teve início no final do século XIX e princípio
do século XX, quando se propunha a especialização do
trabalho. Hoje em dia, o trabalhador precisa cada vez
mais de conhecimentos multidisciplinares.
Já na afirmativa II – mulheres e crianças trabalhando
mais – é possível admitir que as mulheres venham a
trabalhar mais, porém há um movimento mundial para
se coibir o trabalho de crianças.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

34 a
O rio São Francisco já perdeu 95% de matas ciliares no
alto curso, processo que vem se repetindo em todo o
trajeto. O norte mineiro foi incorporado à economia
nos anos 60, ocasionando a retirada de pelo menos 3/4
da vegetação regional. Depois de Três Marias (1960),
grandes reservatórios seccionaram o curso do "Velho
Chico" nos anos 70, coincidindo com o crescimento da
irrigação e o definhamento de peixes. O pólo agrícola
do oeste baiano, assim como a siderurgia e a produção
de carvão vegetal em solo mineiro, contribuíram para
perda de cerrados e mata nativa.
Entre os prováveis efeitos provocados pela situação
descrita estão:
a) erosão das margens e assoreamento do leito do rio.
b) expansão de plantas exóticas e baixa produtividade
agrícola.
c) inundações no inverno e aprofundamento da calha
do rio.
d) fortes estiagens no verão e baixa produtividade agrícola.
e) erosão das margens e aprofundamento da calha do
rio.
Resolução
O desmatamento ao longo do rio São Francisco tem
como principal conseqüência a erosão das margens e
o assoreamento do leito do rio. É importante lembrar
que as inundações ocorrem no verão e as estiagens no
inverno.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

35 b
Há, no Brasil, vários critérios de regionalização do território nacional.
Analise os que estão abaixo apresentados:
I. Critério de regionalização principalmente de ordem
natural, considerando ainda aspectos socioeconômicos. Esta divisão, que respeita os limites estaduais, corresponde à divisão oficial do território brasileiro (IBGE), e é utilizada para fins didáticos e estatísticos.
São as regiões: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e
Centro Oeste.
II. Critério de regionalização basicamente socioeconômico e não considera os limites estaduais. Cada
complexo regional tem características importantes
em comum que ultrapassam as divisões políticoadministrativas dos estados.
São as regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.
Trata-se, seqüencialmente, das regiões:
a) homogêneas e naturais.
b) administrativas e geoeconômicas.
c) geoeconômicas e naturais.
d) socieoeconômicas e administrativas.
e) administrativas e naturais.
Resolução
Na verdade, a primeira definição, que leva em conta os
limites estaduais dividindo o Brasil em cinco regiões, é
a sua divisão geoeconômica; enquanto a segunda
definição, que leva em conta aspectos como grau de
influência econômica e cultural, capacidade produtiva
etc., seria uma divisão socioeconômica. Por falta de
opção, chega-se à alternativa b que seria, por aproximação, a melhor escolha: divisão administrativa (pensando nos limites estaduais) e geoeconômica (pensando nos aspectos socioeconômicos).

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

36 c
Considerando os mapas sobre os movimentos migratórios no Brasil, identifique as duas principais áreas de
ocorrência da emigração e da imigração.

a)
b)
c)
d)
e)

Emigração
Imigração
Sudeste/Centro-Oeste
Nordeste/Norte
Nordeste/Sudeste
Centro-Oeste/Norte
Nordeste/Sul
Sudeste/Centro-Oeste
Centro-Oeste/Nordeste
Norte/Sul
Sul/Norte
Sudeste/Nordeste
(Fonte: Adaptado IBGE, 2002)

Resolução
As principais regiões de emigração foram, na década
de 1950, o Nordeste e, na década de 1970, o Sul;
enquanto as regiões de imigração foram, respectivamente, o Sudeste e o Centro-Oeste.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

BIOLOGIA
37 d
Nos meses frios do outono e no inverno, a incidência
de infecções respiratórias, entre elas a gripe, é maior.
A vacinação é o meio mais eficaz de prevenção e está
indicada principalmente para pessoas com mais de 60
anos de idade, portadoras de doença pulmonar prévia
e diabéticos, protegendo contra três sorotipos do vírus
influenza, causadores da gripe.
Ao contrário do que muitos pensam, a vacina contra
gripe não provoca a doença, porque é constituída de
a) anticorpos que destruirão o agente infeccioso específico.
b) anticorpos que permanecerão ativos por toda a vida
do receptor.
c) drogas capazes de aumentar a resistência à infecção.
d) microorganismos atenuados ou partes deles que
induzirão a formação de anticorpos.
e) soros obtidos de animais que neutralizarão os antígenos específicos.
Resolução
A vacinação consiste na inoculação dos microorganismos, no caso os vírus, que promoverão no organismo
humano a produção de anticorpos específicos. Esses
anticorpos atuarão contra os vírus invasores que
desenvolvem as infecções respiratórias.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

38 b
A malária é uma parasitose que afeta mais de 200
milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente
nas regiões tropicais. Segundo os dados do Ministério
da Saúde, no final do século XX, foram registrados 600
mil casos dessa doença no Brasil, dos quais 99% ocorreram na região amazônica. Provavelmente, os altos
índices de malária nessa região estão relacionados às
mudanças ocorridas com a ocupação do meio ambiente pelo homem, quer na formação de novas fazendas,
quer na construção de usinas hidrelétricas, utilização
de garimpos etc.
Considere as seguintes características atribuídas a
essa doença:
I. É causada por uma bactéria que ataca células do
sangue (hemácias) e de órgãos como fígado, baço
e medula vermelha dos ossos.
II. Tem como sintomas típicos tremores, suor, prostração e febre.
III. Pode ser transmitida por espirros e saliva.
Deve-se concluir que é correto atribuir à malária
somente a(s) característica(s)
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.
Resolução
A malária é causada por um protozoário do gênero
Plasmodium, transmitido ao homem pela picada do
mosquito Anopheles (mosquito-prego). O esporozoário
é parasita das hemácias, onde se multiplica. A ruptura
dessas células sangüíneas elimina toxinas que levam à
febre alta, tremores, prostração e suor.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

39 c
As algas, as plantas e certas bactérias são capazes de
fabricar seu próprio alimento utilizando luz como fonte
de energia no processo conhecido como fotossíntese.
A velocidade com que a fotossíntese se processa é
influenciada por diversos fatores ambientais, tais como
a intensidade luminosa, a concentração de gás carbônico disponível no meio ambiente e a temperatura.
Assim, analisando o gráfico e o texto anterior, que
mostra o crescimento relativo de duas espécies de
plantas (A e B) em função da temperatura ambiente,
afirma-se:

I. Ambas as plantas apresentam o mesmo desenvolvimento, qualquer que seja a temperatura do
meio ambiente.
II. O aumento da temperatura para 25°C ou mais favorece o crescimento relativo da espécie B, prejudicando o da espécie A.
III. O aumento da concentração de gás carbônico na
atmosfera influencia o crescimento das plantas,
pois é matéria para a realização da fotossíntese.
Deve-se concluir que
a) todas as afirmações estão incorretas.
b) todas as afirmações estão corretas.
c) somente II e III estão corretas.
d) somente I e II estão corretas.
e) somente III está correta.
Resolução
Analisando-se o gráfico, pode-se concluir:
I. Falsa:
a planta A apresenta crescimento máximo em torno de 20°C, declinando acima dessa temperatura. A planta B mostra crescimento máximo um pouco
acima de 30°C.
II. Verdadeira: acima de 25°C, a planta A tem crescimento prejudicado e a B, crescimento
favorecido.
III. Verdadeira: o aumento da taxa de CO2 atmosférico
eleva a taxa de fotossíntese, favorecendo o crescimento vegetal.

OBJETIVO

FATEC

Setembro/ 2 0 0 4

40 b
No ano 2000 foi anunciada a finalização do 1º Genoma
feito pelos cientistas. Trata-se do genoma da bactéria
Xilella fastidiosa causadora da doença do amarelinho
das frutas cítricas. Tal feito foi artigo de destaque na
revista Nature.
Isso quer dizer que se passou a conhecer
a) todas as proteínas expressas pelo genoma da bactéria.
b) as seqüências de nucleotídeos do DNA bacteriano.
c) a função de todos os genes bacterianos.
d) todos os genes responsáveis pela doença do amarelinho.
e) como erradicar essa doença das plantas cítricas.
Resolução
Genoma representa a seqüência de bases nitrogenadas do DNA.

41 e
Analise a figura abaixo:

Em relação às populações que habitam as ilhas do hipotético arquipélago, temos as seguintes informações:
I. todas as ilhas surgiram simultaneamente por atividade vulcânica e são habitadas por comunidades
estáveis;
II. em todas as ilhas encontramos uma grande diversidade de formas de vida, porém em números diferentes.
A(s) ilha(s) mais adequada(s) para o estabelecimento
de uma área de conservação com o objetivo de manter
a maior riqueza em número de espécies é (são):
a) 3 e 8 por estarem nos hemisférios norte e sul, respectivamente.
b) 5 e 6 devido à proximidade de uma com a outra.
c) 4 e 6 por estarem mais próximas do equador.
d) 1, 2, 3 e 6 por estarem no hemisfério norte.
e) 1 devido à relação número de espécies/área.
Resolução
A ilha 1, devido à maior área que deverá conter maior
diversidade de espécies.
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42 e
Analise o gráfico a seguir:

Obs.: Tiroxina = hormônio T4 produzido pela tireóide.
O gráfico mostra que
a) a larva de anfíbio não depende da tireóide para
sofrer metamorfose.
b) há uma possibilidade de um aumento do tamanho
do sapo adulto em função direta da quantidade de
tiroxina.
c) o tamanho do animal influi na quantidade hormonal.
d) a metamorfose depende somente da tiroxina.
e) a tiroxina aparece em maior quantidade na fase larval do sapo do que na fase adulta.
Resolução
A análise do gráfico mostra que a maior quantidade de
tiroxina ocorre na fase larval (girino), declinando na
metamorfose e mantendo-se estável no animal adulto.
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P O RT U G U Ê S
Leia o texto, para responder às questões de números
43 a 45.
Histórias de bichos
Do baú. Dizem que os animais domésticos ficam
parecidos com os seus donos e vice-versa. Nem sempre a reciprocidade funciona. Por exemplo: depois de
anos de convivência com o seu gato Ramsés, hoje a
dona Cecília toma leite em pires, mia muito e se lambe
toda, mas o Ramsés, por mais que tente, não consegue se interessar pela doutrina kardecista.
***
Fiquei olhando para o cachorro com simpatia,
depois que o dono me disse que ele era de uma raça
polar que trazia na sua composição genética a disposição para enfrentar ursos, mas tinha que viver trancado
no apartamento. Teríamos muito sobre o que conversar, o cachorro e eu. Comentaríamos o calor do Brasil,
e eu lhe confessaria minha suspeita de que também
não estava cumprindo meu papel biológico na Terra.
(L.F. Veríssimo. O Estado de S. Paulo, 27/6/04.)

43 a
A leitura do primeiro período do texto autoriza afirmar
que o narrador
a) reproduziu uma afirmação de caráter geral, não identificando o seu autor.
b) expressa um juízo abstrato, explicitando-lhe o destinatário.
c) defende a tese básica de que os animais procuram
alcançar semelhanças físicas e psicológicas com
seus donos.
d) atribui semelhanças comportamentais entre animais
e humanos a fatores naturais.
e) argumenta que os animais domésticos parecem-se
mais com os seus donos do que estes com aqueles.
Resolução
A resposta a este teste depende do critério que se utilize para determinar qual seja o “primeiro período do
texto”, ao qual se refere o enunciado deste teste. Se
considerarmos que período é “conjunto frasal, cuja
enunciação termina por uma pausa conclusa, assinalada na escrita pelo sinal de ponto” (Mattoso Câmara,
Dicionário de Filologia e Gramática, s. v.), o primeiro
período do texto é: “Do baú.” Tratar-se-ia, pois, de um
período constituído por uma única frase não-oracional,
cuja referência é o fato de que o texto que o autor
apresenta provém de seus arquivos (“baú”). Assim
sendo, nenhuma das alternativas seria correta.
Podemos, porém, considerar que o período seja um
conjunto de uma ou mais orações, caso em que o primeiro período do texto seria: “Dizem que os animais
domésticos ficam parecidos com os seus donos e
vice-versa.” Assim sendo, a resposta é a, pois se trata
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de uma afirmação de caráter geral (refere-se a todos
os animais domésticos e afirma algo sem limite temporal) de sujeito indeterminado (“dizem”).

44 e
A frase – [...] mas o Ramsés, por mais que tente,
não consegue se interessar pela doutrina kardecista – revela
a) a admissão do enunciador de que, entre homens e
animais, há reciprocidade de caráter religioso.
b) desapontamento do enunciador ao verificar que o
comportamento do Ramsés invalida a teoria da semelhança entre humanos e animais.
c) a impropriedade da teoria defendida pelo enunciador
acerca da semelhança entre animais e seres humanos.
d) um exemplo da reciprocidade defendida pelo enunciador, pois a doutrina kardecista não é aceita por
todos os homens.
e) uma postura bem-humorada e enfática do enunciador, para afirmar que animais não ficam parecidos
com seus donos.
Resolução
O humor e o caráter enfático da postura do cronista
estão em levar a suposta humanização dos animais
domésticos a um plano em que o fenômeno se torna
absurdo.

45 a
Em – [...] e eu lhe confessaria minha suspeita de
que também não estava cumprindo o meu destino
biológico na Terra –, o emprego de também aponta
para
a) a inadequação não só do cachorro da raça polar
como do narrador a seu destino biológico.
b) a existência de alguma relação de dependência
entre a vida do narrador e o cachorro da raça polar.
c) a sugestão de que a reciprocidade de semelhanças
entre homens e animais nem sempre é visível.
d) a pertinência das dúvidas comuns ao narrador e ao
cachorro da raça polar.
e) o compartilhamento da indissociabilidade dos destinos biológicos de homens e animais.
Resolução
A idéia contida na observação do cronista é que ele se
encontra tão deslocado no calor brasileiro quanto o
cachorro da raça polar.
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Leia o texto, para responder às questões de números
46 a 48.
Ao chegarem à casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou-o para o seu escritório.
— Descanse um pouco... disse-lhe.
— É, se eu soubesse que eles se não demoravam
muito ficava para ajudá-lo.
— Fique para jantar. São quatro e meia, segredoulhe na escada.
Tomavam café, quando um empregado subiu para
dizer que lá embaixo estava um senhor, acompanhado
de duas praças, e que desejava falar ao dono da casa.
— Vou já, respondeu este. E acrescentou para o
Botelho: — São eles!
— Deve ser, confirmou o velho.
E desceram logo.
— Quem me procura?... exclamou João Romão
com disfarce, chegando ao armazém.
Um homem alto, com ar de estróina, adiantou-se e
entregou-lhe uma folha de papel.
João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a defronte dos
olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se
em torno dele; os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia.
— Está aqui com efeito... disse afinal o negociante. Pensei que fosse livre...
— É minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-ma?...
— Mas imediatamente.
— Onde está ela?
— Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar...
O sujeito fez sinal aos dois urbanos, que o acompanharam logo, e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho, à frente deles, ensinava-lhes o
caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos
cruzadas nas costas.
Atravessaram o armazém, depois um pequeno
corredor que dava para um pátio calçado, chegaram
finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir
o jantar dos caixeiros, estava de cócoras, no chão,
escamando peixe, para a ceia do seu homem, quando
viu parar defronte dela aquele grupo sinistro.
Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num
relance de grande perigo compreendeu a situação; adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para
sempre: adivinhou que tinha sido enganada; que a sua
carta de alforria era uma mentira, e que o seu amante,
não tendo coragem para matá-la, restituía-a ao cativeiro.
Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escapula, o senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro.
— É esta! disse aos soldados que, com um gesto,
intimaram a desgraçada a segui-los. — Prendam- na! É
escrava minha!
A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de
peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com
a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada
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para eles, sem pestanejar.
Os policiais, vendo que ela se não despachava,
desembainharam os sabres. Bertoleza então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e,
antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só
golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de lado a lado.
E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue.
João Romão fugira até ao canto mais escuro do
armazém, tapando o rosto com as mãos.
Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha,
de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de
sócio benemérito.
Ele mandou que os conduzissem para a sala de
visitas.
(Aluísio Azevedo, O cortiço. Texto editado.)

46 b
Para livrar-se de Bertoleza, João Romão agiu de forma
dissimulada, tramando contra ela, como mostram
alguns índices, explicitados no texto. Assinale a alternativa contendo somente passagens marcadas por tais
índices.
a) São quatro e meia, segredou-lhe na escada. / Ele
mandou que os conduzissem para a sala de visitas.
b) João Romão pediu ao cúmplice. / — Quem me procura?... exclamou João Romão com disfarce.
c) — Descanse um pouco... disse-lhe. / João Romão
fugira até ao canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos
d) E acrescentou para o Botelho: — São eles! / Tenha
a bondade de entrar...
e) — Vou já, respondeu este. / Pensei que fosse livre.
Resolução
Os índices que denunciam as intenções ocultas de
João Romão são as expressões “cúmplice” e “com
disfarce”.
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47 a
Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si,
procurando escapula, o senhor adiantou-se dela e
segurou-lhe o ombro.
A alternativa em que esse período está reescrito, mantendo-se as relações sintáticas e de sentido do original
é:
a) No entanto, logo que circunvagou os olhos em torno
de si, a procurar escapula, o senhor adiantou-se
dela, segurando-lhe o ombro.
b) Nem bem, pois, circunvagou os olhos em torno de
si, à procura de escapula, o senhor adiantou-se dela,
também segurou-lhe o ombro.
c) Tão logo, contanto que circunvagasse os olhos em
torno de si, a procurar escapula, o senhor adiantouse dela, segurou-lhe o ombro.
d) Desde que, entretanto, circunvagou os olhos em
torno de si, à procura de escapula, o senhor adiantou-se dela, mas segurando-lhe o ombro.
e) Porém, mesmo circunvagando os olhos em torno de
si, à procura de escapula, o senhor adiantou-se dela,
tampouco segurou-lhe o ombro.
Resolução
No período reescrito, “no entanto” substituiu “porém”, mantendo-se a relação adversativa em relação
ao período anterior. A locução adverbial “logo que”
tem o mesmo sentido que o advérbio “mal”, empregado em sentido temporal. O gerúndio “procurando” foi
substituído pela expressão equivalente formada da
preposição a seguida do infinitivo do verbo. A oração
coordenada final foi transformada numa subordinada
reduzida de gerúndio, ocorrendo apenas uma mínima
alteração na sucessão temporal das ações, pois o gerúndio indica simultaneidade em relação à ação da
oração principal (“adiantou-se”), ao passo que a coordenação original indicava ação sucessiva.
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48 e
Com base no texto, considere as seguintes afirmações:
I. Nesse trecho, Aluísio Azevedo mostra-se irônico
ao expor como era frágil o movimento abolicionista, já que a cena revela o contraste entre a aparência e a essência de João Romão diante da escravidão.
II. A narrativa se desenrola em linguagem simples,
em tom coloquial, como é próprio da prosa naturalista.
III. Mostra-se o traço naturalista na descrição da morte de Bertoleza, pela óptica do animalesco, com
referências como ímpeto de anta bravia, rugindo e
esfocinhando.
IV. Também é marca do naturalismo a construção de
personagens como João Romão, que desprezava a
moral, para atingir seus objetivos.
Deve-se concluir que estão corretas as afirmações
a) I, II e III somente.
b) II, III e IV somente.
c) II e III somente.
d) I, III e IV somente.
e) I, II, III e IV.
Resolução
Todas as afirmações são verdadeiras relativamente ao
Naturalismo e ao livro de Aluísio Azevedo.
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P O RT U G U Ê S
REDAÇÃO
Considere o assunto tratado na passagem de O
Cortiço, transcrita na folha 15 da prova objetiva, e
desenvolva uma redação discutindo o seguinte tema:
O VALOR DA LEALDADE
Instruções:
– No desenvolvimento do tema, utilize de modo crítico
suas experiências e seus conhecimentos.
– Defenda seu ponto de vista valendo-se de argumentos e fatos adequados a ele.
– Dê um título a seu texto.

Comentário
"O valor da lealdade" foi o tema proposto,
baseado em fragmento da obra naturalista O Cortiço,
em que se relata a traição do personagem João
Romão, que, não mais precisando dos préstimos da
dedicada Bertoleza, denuncia o paradeiro da escrava
ao primitivo senhor.
A consideração desse relato deve ter levado o
candidato a tecer suas próprias reflexões acerca dos
princípios que norteiam as relações humanas – sejam
pessoais, afetivas ou profissionais.
Por tratar-se de tema universal e atemporal, o
candidato poderia lançar mão de experiências – próprias ou alheias – e de outros conhecimentos para ilustrar seus pontos de vista: do amigo delator, passando
pelo filho que atraiçoa o pai, chegando ao governante
que dá as costas ao povo que nele depositou confiança, a importância da lealdade deveria permear a análise
do vestibulando, levando-o, ainda, a considerar as conseqüências da traição, dentre outras o desapontamento, a perda de confiança e, em casos extremos, reações passionais caracterizadas pela violência.
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