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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

1. De acordo com o sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linnaeus, o nome científico Felis catus aplica-se a todos
os gatos domésticos como angorás, siameses, persas, abissínios e malhados. O gato selvagem (Felis silvestris), o lince (Felis lynx)
e o puma ou suçuarana (Felis concolor) são espécies relacionadas ao gato.
a) A que gênero pertencem todos os animais mencionados?
b) Por que todos os gatos domésticos são designados por um mesmo nome científico?
c) Qual dos nomes a seguir designa corretamente a família a que pertencem esses animais: Felinaceae, Felidae, Felini, Felinus ou
Felidaceae? Justifique.

2. Uma criança, depois de passar férias em uma fazenda, foi levada a um posto de saúde com quadro sugestivo de pneumonia. Os
resultados dos exames descartaram pneumonia por vírus ou bactéria. A doença regrediu sem necessidade de tratamento. Algumas
semanas depois, um exame de fezes de rotina detectou parasitismo por Ascaris lumbricoides (lombriga) e por Enterobius
vermicularis   (oxiúro). A mãe foi informada de que um dos vermes poderia ter causado a pneumonia.
a) Qual poderia ter sido o verme responsável? Justifique sua resposta.
b) Cite um outro verme que pode causar sintomas semelhantes no ser humano.

3. Nas aves, a aquisição evolutiva de penas foi um passo importante para o vôo.
a) Cite duas outras características que permitiram às aves aprimorar sua capacidade de vôo.
b) Além do vôo, dê outra função das penas.
c) Que estrutura dos mamíferos é homóloga às penas? Explique.

4. O jornal O Estado de São Paulo de 2 de agosto de 1997 noticiou a descoberta de “colônias de vermes desconhecidos escondidos
em metano congelado emergindo do fundo do mar. (...) As criaturas parecem pertencer a uma espécie nova na família dos
organismos conhecidos como poliquetos (...). Elas parecem cegas, mas têm bocas, aparelho digestivo e um sistema de circulação
complexo.”
As características mencionadas não permitem  classificar esses novos organismos como poliquetos.
a) A que filo pertencem os poliquetos?
b) Cite duas características que, em conjunto, permitiriam identificar esses animais como poliquetos.
c) Quais são as outras duas classes deste filo? Dê uma característica de cada uma que as diferencie dos poliquetos.

5. A poluição atmosférica de Cubatão continua provocando efeitos negativos na vegetação da Serra do Mar, mesmo após a
instalação de filtros nas indústrias na década de 80. Nos locais onde houve destruição total, a mata está se recompondo, mas com
uma vegetação diferente da mata atlântica original .
a) Considerando que a mata está se recompondo através de um processo natural de sucessão secundária, quais são as etapas
esperadas neste processo?
b) Cite duas características típicas da mata atlântica.
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6. Em muitas plantas a floração é controlada pelo fotoperíodo. Em condições naturais, uma planta de dia longo floresce quando é
exposta a 16 horas de luz seguidas por um período escuro de 8 horas. Plantas de dia curto florescem quando submetidas a 8 horas
de luz, seguidas por um período escuro de 16 horas, conforme as figuras abaixo:

Em um experimento, plantas de dia longo e de dia curto foram colocadas em uma câmara de crescimento e submetidas
artificialmente a 16 horas de luz , seguidas por 16 horas de escuro. A resposta obtida foi a seguinte:

a)  A que conclusão o experimento permite chegar?
b) Qual é o pigmento envolvido no fotoperiodismo?
c) A que outro processo este pigmento está relacionado?

7. O metabolismo celular é controlado por uma série de reações em que estão envolvidas inúmeras proteínas. Uma mutação gênica
pode determinar a alteração ou a ausência de algumas dessas proteínas, levando a mudanças no ciclo de vida da célula.
a) Explique a  relação que existe entre  gene e proteína.
b) Por que podem ocorrer alterações nas proteínas quando o gene sofre mutação?
c) Em que situação uma mutação não altera a molécula protéica?

8. Os ribossomos são encontrados livres no citoplasma, associados à superfície do retículo endoplasmático e dentro de
mitocôndrias e cloroplastos, desempenhando sempre a mesma função básica.
a) Que função é essa?
b) Por que alguns dos ribossomos se encontram   associados ao retículo endoplasmático?
c) Por que as mitocôndrias e cloroplastos também têm ribossomos em seu interior?
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9. Em 1950, o vírus mixoma foi introduzido em uma região da Austrália para controlar o grande aumento de coelhos europeus. O
primeiro surto de mixomatose matou 99,8% dos coelhos infectados. O surto seguinte matou 90%. No terceiro surto somente 40 a
60% dos coelhos infectados morreram e a população voltou a crescer novamente. O vírus é transmitido por mosquitos que só
picam coelhos vivos. O declínio da mortalidade dos coelhos foi atribuído a fatores evolutivos.
a) Do ponto de vista evolutivo, o que ocorreu com a população de coelhos?
b) Como os mosquitos podem ter contribuído para a diminuição da mortalidade dos coelhos?

10. Existe um gene em cobaias que suprime o efeito do gene que determina a coloração nesses animais. Esse gene está localizado
em um cromossomo diferente daquele em que está o gene que determina a cor do animal.  Cobaias albinas homozigotas foram
cruzadas e todos os descendentes nasceram pretos. Como isto pode ser explicado, considerando-se que não ocorreu mutação?
Justifique.

11. Na eritroblastose fetal ocorre destruição das hemácias, o que pode levar recém-nascidos à morte.
a) Explique como ocorre a eritroblastose fetal.
b) Como evitar sua ocorrência?
c) Qual o procedimento usual para salvar a vida do recém-nascido com eritroblastose fetal?

12. Os fumantes causam maiores danos às suas vias e superfícies respiratórias ao introduzir nelas partículas de tabaco e substâncias
como nicotina em concentrações maiores do que as existentes no ar.  Estas substâncias inicialmente paralisam os cílios na traquéia
e brônquios e posteriormente os destroem. Além disso, a nicotina provoca a liberação excessiva de adrenalina no sangue
aumentando o risco de acidentes vasculares.
a) A que tipo de tecido estão associados os cílios?
b) Qual é a conseqüência da  paralisação e destruição dos cílios das vias respiratórias?
c) Explique como os efeitos fisiológicos da liberação da adrenalina podem aumentar os riscos de acidentes vasculares.
d) Onde é produzida a adrenalina?
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QUÍMICA

ATENÇÃO: Responda às questões com letra LEGÍVEL! Isso facilitará a correção de sua prova e
garantirá a compreensão de suas respostas.

1. As duas substâncias gasosas presentes em maior concentração na atmosfera não reagem entre si nas condições de
pressão e temperatura como as reinantes nesta sala. Nas tempestades, em conseqüência dos raios,  há reação dessas
duas substâncias entre si, produzindo óxidos de nitrogênio, principalmente NO e NO2.
a) Escreva o nome e a fórmula das duas substâncias presentes no ar em maior concentração.
b) Escreva a equação de formação, em conseqüência dos raios, de um dos óxidos mencionados acima, indicando
qual é o redutor.

2. Freqüentemente tem-se recorrido à exumação de ossadas para investigação policial e arqueológica. Os ossos que
restaram após um longo período de sepultamento resistiram à ação do tempo por serem constituídos, principalmente,
por um tipo de fosfato de cálcio, muito estável, de fórmula genérica Ca10 ( PO4 ) 6 (OH) x .
a) Qual o nome do elemento químico que, no composto acima citado, aparece na forma de cátion?
b) Consulte a tabela periódica e indique outro elemento que poderia substituir o cátion do referido composto.
c) Determine o valor de x indicado na fórmula acima. Lembre-se de que a fórmula do ácido fosfórico é H 3 PO 4 .

3. Quando o acumulador dos automóveis (bateria de chumbo) fornece uma corrente elétrica, ocorre uma reação
química representada por:

Pb(s)  +  PbO2(s)  +  4 H+ (aq)  +  2 SO4
2− (aq)  =  2 PbSO4(s)  +  2H2O(l)

a) Quais as variações do número de oxidação do chumbo nesta reação?
b) O anúncio de uma bateria de automóvel dizia que a mesma poderia fornecer 50 A h. Neste caso, quantos gramas
de chumbo metálico seriam consumidos?

Dados:
• Constante de Faraday, F = 96500 C/mol. Lembre-se de  que a constante de Faraday é igual à constante

de        Avogadro multiplicada pela carga do elétron.
• Massa molar do chumbo = 207 g/mol
• 1 A h = 3600 C

4. Nas lâmpadas comuns, quando estão acesas, o tungstênio do filamento sublima, depositando-se na superfície
interna do bulbo. Nas chamadas “lâmpadas halógenas” existe, em seu interior, iodo para diminuir a deposição de
tungstênio. Estas, quando acesas, apresentam uma reação de equilíbrio que pode ser representada por:
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W(s)  +  3 I2(g)                       WI6(g)
Na superfície do filamento (região de temperatura elevada), o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Próximo à
superfície do bulbo (região mais fria), o equilíbrio está deslocado para a direita.
a) Escreva a expressão para a constante de equilíbrio.
b) A formação do WI6(g), a partir dos elementos, conforme a equação acima, é exotérmica ou endotérmica?
Justifique a resposta.

5. Considere as seguintes informações sobre os elementos químicos X, Y e Z:

elemento família ou grupo período
X do oxigênio 2
Y 14 2
Z dos alcalinos 4

a) Quais são os elementos X, Y e Z?
b) A combinação de dois desses elementos pode formar substâncias não iônicas e gasosas a temperatura e pressão
ambientes. Escreva a fórmula de uma dessas substâncias.
c) Escreva a fórmula de uma substância iônica e sólida formada pela combinação dos três elementos.

6. Conta-se que, durante a a2 Guerra Mundial, espiões alemães mandavam mensagens com uma tinta invisível que
era essencialmente uma solução de nitrato de chumbo, Pb(NO3)2. Descreva, com base nas informações abaixo, um
procedimento para tornar a escrita  com nitrato de chumbo visível. Justifique sua resposta.

• O sulfato de chumbo é um sólido branco, pouco solúvel em água.
• O iodeto de chumbo é um sólido amarelo, pouco solúvel em água.
• O sulfeto de chumbo é um sólido preto, pouco solúvel em água.
• O cloreto de chumbo é um sólido branco, pouco solúvel em água.
• O nitrato de potássio é branco e solúvel em água.
• Todos os sais de sódio são solúveis em água.

7. Indicadores são substâncias que apresentam a propriedade de mudar de cor em função da acidez ou basicidade do
meio em que se encontram. Em três experimentos diferentes, misturou-se uma solução aquosa de HCl com uma
solução aquosa de NaOH. As soluções de ambos os reagentes apresentavam a mesma concentração (mol/L). Após a
mistura acrescentou-se um determinado indicador, obtendo-se os seguintes resultados:

experimento 1 experimento 2 experimento 3
reagentes 2 mL de HCl +

1 mL de NaOH
2 mL de HCl +
2 mL de NaOH

2 mL de HCl +
3 mL de NaOH

cor do indicador amarelo verde azul

a) Considerando estes três experimentos, que cor este indicador apresentará em contacto com o suco de limão, que
possui uma apreciável concentração de substâncias ácidas? Justifique.
b) Que cor apresentará o indicador se misturarmos os reagentes do experimento 1 com os reagentes do experimento
3? Justifique.
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8. A solubilidade de algumas substâncias pode ser alterada com o pH do meio. Um exemplo pode ser observado no
gráfico abaixo, que representa a variação da solubilidade dos sólidos Fe(OH)3(s) e Al(OH)3(s) em função do pH.
Assim, em pH = 2,5 tem-se Fe(OH)3(s) e em pH = 1,0, este hidróxido solubiliza-se.
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a) Considere uma solução de Al3+(aq), de concentração 0,2 mol/L. A partir de que pH começará a haver precipitação
do Al(OH)3(s)?
b) Sugira um valor ou um intervalo de pH adequado para precipitar apenas uma das duas substâncias e diga qual será
a substância a ser precipitada.
c) Adicionando-se 0,2 mol de cada um desses dois hidróxidos em 1,0 litro de água pura, será observada a
solubilização dos mesmos? Justifique a sua resposta.

9. As variações de entalpia ( ∆H ) do oxigênio, do estanho e dos seus óxidos, a 298 K e 1 bar, estão representadas no
diagrama abaixo:

Sn(s)  +  O2(g)

            −286 kJ/mol

    H    SnO(s) + 0,5 O2(g)

  −581 kJ/mol

         SnO2(s)

Assim, a formação do SnO(s), a partir dos elementos, corresponde a uma variação de entalpia de −286 kJ/mol.
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a)  Calcule a variação de entalpia ( ∆H1 ) correspondente à decomposição do SnO2(s) nos respectivos elementos, a
298 K e 1 bar.
b) Escreva a equação química e calcule a respectiva variação de entalpia ( ∆H2 ) da reação entre o óxido de estanho
(II) e o oxigênio, produzindo o óxido de estanho (IV), a 298 K e 1 bar.

10. Nas salinas, o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da água do mar a 30 oC, aproximadamente.
a) Um volume de água do mar é evaporado até o aparecimento de NaCl sólido. Qual é a concentração de NaCl na
solução resultante? Justifique a resposta.
b) Qual o volume de água do mar que deve ser evaporado completamente para a produção de 1,00 kg de NaCl
sólido?

Atenção: nem todos os dados fornecidos abaixo serão utilizados para resolver os itens acima.
Dados:

• Massa molar da água = 18,0 g/mol
• Massa molar do NaCl = 58,4 g/mol
• Solubilidade do NaCl em água, a 30 oC, = 6,16 mol/L, que corresponde a 360 g/L
• Concentração do NaCl na água do mar = 0,43 mol/L, que corresponde a 25 g/L
• Densidade da água do mar a 30 oC, = 1,03 g/cm3

• Densidade da água pura a 30 oC = 0,9956 g/cm3

11. Substâncias com propriedades detergentes, como por exemplo os sabões, caracterizam-se por terem em suas
moléculas um grupo hidrofílico, capaz de formar fortes ligações de hidrogênio com a água, e um grupo hidrofóbico,
geralmente uma cadeia carbônica longa. Como exemplo de um sabão tem-se:

C15 H31 COO - Na+

grupo hidrofóbico

grupo hidrofílico

Das moléculas representadas a seguir, copie as fórmulas das que poderiam apresentar propriedades
detergentes e indique os grupos hidrofílicos e os hidrofóbicos.
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12. Os polímeros são formados pela união de um grande número de unidades básicas, denominadas monômeros. Um
dos polímeros mais utilizados é o polietileno, que é produzido a partir da reação de polimerização do gás etileno, que
se pode indicar como:

j CH2=CH2(g)  →  (−CH2−CH2−)j (s)
sendo j um valor médio.
Para a fabricação de um balde, foram utilizados 280 g de polietileno com j = 10.000.
a) Calcule o volume de etileno, a 25 oC e 1 bar, necessário para produzir o referido balde. Considere que o gás seja
ideal.
b) Se um balde de mesma massa e praticamente de mesmo tamanho fosse produzido a partir de polietileno com j =
20.000, o volume de etileno utilizado seria maior? Justifique sua resposta.

Dados:
• constante dos gases, R = 0,082   L bar / K mol

• massa molar do etileno, M(C2H4) = 28 g / mol
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HISTÓRIA

1. No ano de 415 a. C., Alcibíades, um general de Atenas, assim defendeu suas qualificações para comandar uma
esquadra contra os espartanos:
“Mais que a qualquer outro, atenienses, cabe-me receber o comando (...) Os helenos, que consideravam a nossa
cidade esgotada pela guerra, passaram a fazer uma idéia de sua grandeza muito além de seu poder, diante do meu
desempenho nos Jogos Olímpicos, pois entraram na pista hípica sete carros meus (...) e ganhei o primeiro, o
segundo e o quarto prêmios, além de ter-me apresentado em tudo mais num estilo digno de minhas vitórias. De
acordo com as tradições isto é uma honra, e pelos feitos se deduz o poder.”  (Adaptado de Tucídides, História da
Guerra do Peloponeso  6.16. 1-2, Brasília: UnB, 1982, p.296)

a)  O que foi a guerra do Peloponeso?
b)  O que eram os Jogos Olímpicos para os gregos da Antigüidade?
c)  Por que era importante para as Cidades-Estado gregas vencer nos Jogos Olímpicos?

2. Leia os comentários abaixo sobre o poder dos reis em dois períodos históricos distintos:

Durante os séculos XI e XII acreditava-se que os reis de França e da Inglaterra fossem capazes de fazer milagres e
curar doenças. A conquista deste poder milagroso contribuiu para a afirmação do poder monárquico, ameaçado
pelos grandes senhores feudais. (Adaptado de J. Le Goff, Prefácio a M. Bloch, Os Reis Taumaturgos, São Paulo,
Cia. das Letras, p. 21)

Entre o fim da década de 1870 e o ano de 1914, ocorreu uma mudança fundamental na imagem pública da
monarquia britânica, na medida em que seu ritual, até então inadequado, particular e pouco atraente, tornou-se
suntuoso, público e popular.  Até certo ponto isto foi facilitado pelo fato de que os monarcas estavam pouco a pouco
se afastando da atividade política. (Eric Hobsbawm e Terence Ranger, A Invenção das Tradições, Paz e Terra, pp.
130-131)

A partir desses dois comentários, responda:
a)  Que poderes se contrapunham à autoridade dos reis em cada um desses períodos históricos?
b)  Que artifícios os reis utilizaram para afirmar a sua autoridade em  cada um desses períodos?

3. Sobre o governo dos príncipes, Nicolau Maquiavel, um pensador italiano do século XVI, afirmou:
O príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir  tais
qualidades.(...)  Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons,
sendo freqüentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião (...).
O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto a fazer o mal, se necessário. (Adaptado de
Nicolau Maquiavel, O Príncipe, em Os Pensadores, São Paulo, Nova Cultural, 1996, pp. 102-103)



                                                                             

3

A partir do texto, responda:
a) Qual o maior dever do príncipe?
b) Como o príncipe deveria governar para ter êxito?
c) De que maneira as idéias de Maquiavel se opunham à moral cristã medieval?

4. No período histórico que se estende entre os séculos XVI e XVIII, com o fim do feudalismo e a consolidação dos
Estados Nacionais, a doutrina econômica dominante foi o mercantilismo, que possuía como uma de suas
características o metalismo.

a) Cite e explique duas outras características da doutrina mercantilista.
b) Em que consistia o metalismo?

5. Entre 1580 e 1640, Portugal enfrentou uma delicada situação política: de um lado, passou a pertencer à União
Ibérica e, de outro, viu os holandeses dominarem Pernambuco, através da Companhia das Índias Ocidentais, a partir
de 1630.

a)  O que foi a União Ibérica?
b)  Dê três motivos para a invasão holandesa no Brasil.

6. O historiador José Murilo de Carvalho, analisando o período monárquico no Brasil, afirma: A melhor indicação
das dificuldades em estabelecer um sistema nacional de dominação com base na solução monárquica encontra-se
nas rebeliões regenciais. (José Murilo de Carvalho, Teatro de Sombras, Ed. UFRJ/Relume- Dumará, p. 230)

a)  Identifique três rebeliões regenciais brasileiras.
b)  De que maneira tais revoltas dificultavam a ordem monárquica?

7. Inaugurado em 1896, o teatro Amazonas, em Manaus, foi construído com materiais e ornamentos quase todos
importados da Europa. Com 700 lugares e uma luxuosa decoração com mármores, espelhos e estátuas, o teatro era
uma prova da riqueza dessa região durante o final do século XIX e a primeira década do século XX.

a) Que produto caracterizou a riqueza dessa região, e qual era sua utilização?
b) O que explica a decadência de sua produção a partir da década de 20?
c) Por que a construção de um teatro tão luxuoso era importante naquele momento?

8. No final do século XIX, a migração para grandes cidades em rápido crescimento gerou um mercado lucrativo
para os espetáculos e o lazer populares. O triunfo do cinema foi extraordinário. No início do século XX, 26 milhões
de americanos iam ver filmes toda semana. Quanto à Europa, até na atrasada Itália havia quase quinhentos
cinemas nas cidades principais. Em 1914, o público norte-americano de cinema chegava a quase 50 milhões. O
cinema era agora um grande negócio(...) o lazer de massas industrializado revolucionou as artes do século XX.
(Adaptado de E. Hobsbawm, A Era dos Impérios (1875-1914). São Paulo: Paz e Terra, 1988, pp. 330, 333, 336)
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a)  Retire do texto três características da sociedade de massas do final do século XIX e início do século XX.
b)  Cite outros dois meios de comunicação desenvolvidos nesse período.

9. Em 1929, o mundo foi abalado por uma profunda crise econômica e o Brasil sofreu diretamente os seus efeitos.

a) Cite duas características dessa crise na economia mundial.
b) Quais foram as conseqüências dessa crise econômica para a agricultura e indústria brasileiras?

10. Em 10 de outubro de 1967, o jornal Folha da Tarde noticiou a morte de  Ernesto  'Che' Guevara: Autoridades
militares da Bolívia confirmaram que Guevara morreu no domingo, quando um grupo guerrilheiro foi dizimado por
forças do governo. É provável que a morte do revolucionário configure um revés na intenção do primeiro-ministro
de Cuba, Fidel Castro, de exportar sua revolução para as Américas. (Texto adaptado)

a) Quem foi Che Guevara?
b) Qual era a política de Cuba para a América Latina do período?
c) Por que os governos militares da América Latina perseguiam Che Guevara?

11. Há trinta anos, Caetano Veloso e Gilberto Gil, dentre outros cantores e compositores, lideraram um importante
movimento cultural.

a) Identifique esse movimento cultural e cite duas de suas  características.
b) Na época, quais foram as reações do movimento estudantil e do regime político brasileiro diante daquele
movimento cultural?

12. A crise do petróleo, em 1973, atingiu toda a economia mundial. Nesse ano, os países integrantes da OPEP
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), que respondiam por mais de 60% da produção mundial e quase
90% das exportações, tomaram medidas unilaterais para controlar a produção e distribuição dessa matéria-prima.

a)  Quais foram as medidas tomadas pela OPEP que resultaram na crise do petróleo de 1973?
b)  Quais foram as conseqüências dessas medidas sobre a economia brasileira?
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FÍSICA

Atenção: Escreva a resolução COMPLETA de cada questão nos espaços reservados para as mesmas.

Adote a aceleração da gravidade  g = 10 m/s2 .

1. Considere um avião a jato, com massa total de 100 toneladas (1,0 x 105 kg), durante a decolagem numa pista horizontal.
Partindo do repouso, o avião necessita de 2000 m de pista para atingir a velocidade de 360 km/h, a partir da qual ele começa
a voar.

a) Qual é a força de sustentação, na direção vertical, no momento em que o avião começa a voar?
b) Qual é a força média horizontal sobre o avião enquanto ele está em contato com o solo durante o processo de aceleração?

2. Um objeto é lançado horizontalmente de um avião a 2420 m de altura.

a) Considerando a queda livre, ou seja, desprezando o atrito com o ar, calcule quanto tempo duraria a queda.
b) Devido ao atrito com o ar, após percorrer 200 m em 7,0 s, o objeto atinge a velocidade terminal constante de 60 m/s.
Neste caso, quanto tempo dura a queda?

3. Uma esfera de raio 1,2 cm e massa 5,0 g flutua sobre a água, em equilíbrio, deixando uma altura h submersa, conforme a
figura. O volume submerso como função de h é dado no gráfico. Sendo a densidade da água 1,0 g/cm3,

a) calcule o valor de h no equilíbrio;
b) ache a força vertical para baixo necessária para afundar a esfera completamente.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
0

1

2

3

4

5

6

7

V(
h)
(c
m

3)

h (cm)

h
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4. Uma máquina térmica industrial utiliza um gás ideal, cujo ciclo de trabalho é mostrado na figura abaixo. A temperatura no
ponto A é 400 K.

Utilizando 1 atm = 105 N/m2, responda os itens a e b.

a) Qual é a temperatura no ponto C?
b) Calcule a quantidade de calor trocada pelo gás com o ambiente ao longo de um ciclo.

5. Considere uma esfera de massa m e carga q pendurada no teto e sob a ação da gravidade e do campo elétrico E como
indicado na figura abaixo.

m,q

θ
E

1 2

1.0

1.5
D C

BA

V (m 3 )

P 
(a

tm
)
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a) Qual é o sinal da carga q? Justifique sua resposta.
b) Qual é o valor do ângulo θ no equilíbrio?
6. Uma bateria de automóvel pode ser representada por uma fonte de tensão ideal U em série com uma resistência r. O motor
de arranque, com resistência R, é acionado através da chave de contato C, conforme mostra a figura abaixo.

Foram feitas as seguintes medidas no voltímetro e no amperímetro ideais:

Chave aberta Chave fechada
V (Volts) 12 10

I (Ampères) 0 100

a) Calcule o valor da diferença de potencial U.
b) Calcule r e R.

7. Um objeto de massa m1 = 4,0 kg e velocidade v1 = 3,0 m/s choca-se com um objeto em repouso, de massa m2 = 2,0 kg. A
colisão ocorre de forma que a perda de energia cinética é máxima mas consistente com o princípio de conservação da
quantidade de movimento.

a) Quais as velocidades dos objetos imediatamente após a colisão?
b) Qual a variação da energia cinética do sistema?

bateria

C

I

V

U
Motor de
ArranqueR

r
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8. Um mergulhador, dentro do mar, vê a imagem do Sol nascendo numa direção que forma um ângulo agudo (ou seja,
menor que 90° ) com a vertical.
a) Faça um desenho esquemático mostrando um raio de luz vindo do Sol ao nascer e o raio refratado. Represente também a
posição aparente do  Sol para o mergulhador.

b) Sendo 
3

4
33,1 ≅=n  o índice de refração da água do mar, use o gráfico abaixo para calcular aproximadamente o

ângulo entre o raio refratado e a vertical.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

se
no

ângulo (graus)

9. Um satélite de telecomunicações em órbita em torno da Terra utiliza o Sol como fonte de energia elétrica. A luz solar
incide sobre seus 10 m2 de painéis fotovoltaicos com uma intensidade de 1300 W/m2 e é transformada em energia elétrica
com eficiência de 12%.
a) Qual é a energia (em kWh) gerada em 5 horas de exposição ao Sol?
b) O gráfico abaixo representa a corrente utilizada para carregar as baterias do satélite em função do tempo de exposição dos
módulos fotovoltaicos ao Sol. Qual é a carga das baterias em Ah (1 Ah = 3600 C) após 5 horas de exposição dos módulos ao
Sol?

10. Um míssil é lançado horizontalmente em órbita circular rasante à superfície da Terra. Adote o raio da Terra R = 6400 km
e, para simplificar, tome 3 como valor aproximado de π.
a) Qual é a velocidade de lançamento?
b) Qual é o período da órbita?

0 1 2 3 4 5
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0.1
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0.3
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11. A figura abaixo representa exageradamente a trajetória de um planeta em torno do Sol. O sentido do percurso é indicado
pela seta. O ponto V marca o início do verão no hemisfério sul e o ponto I marca o início do inverno. O ponto P indica a
maior aproximação do planeta ao Sol, o ponto A marca o maior afastamento. Os pontos V, I e o Sol são colineares, bem
como os pontos P, A e o Sol.

Sol

Planeta

V

I

PA

a) Em que ponto da trajetória a velocidade do planeta é máxima? Em que ponto essa velocidade é mínima? Justifique sua
resposta.
b) Segundo Kepler, a linha que liga o planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais. Coloque em ordem crescente os
tempos necessários para realizar os seguintes percursos: VPI, PIA, IAV, AVP.

12. Um fio condutor retilíneo longo é colocado no plano que contém uma espira condutora conforme a figura abaixo à
esquerda. O fio é percorrido por uma corrente i(t) cuja variação em função do tempo é representada na figura abaixo à

direita.

-I

0

+I

0.030.01
0.02

i

t (s)

Fio

Espira
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a) Qual é a freqüência da corrente que percorre a espira?
b) Faça um gráfico do fluxo magnético que atravessa a espira em função do tempo.
c) Faça um gráfico da força eletromotriz induzida nos terminais da espira em função do tempo.
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GEOGRAFIA

1. A ilha do Timor já foi colônia portuguesa, já teve seu território parcialmente ocupado por holandeses, japoneses e
australianos e, em julho de 1976, o Timor Oriental foi oficialmente anexado. Até hoje uma guerrilha separatista resiste à
ocupação, nas montanhas. Protestos contra a integração são esmagados pelo exército. O conflito já deixou 200 mil mortos. A
situação do Timor Leste tem despertado o apoio das organizações internacionais de defesa dos direitos humanos.

     Fonte: Atlas Geográfico Mundial, Folha de São Paulo, 1994

a) A que país o Timor foi anexado?
b) Explique por que a situação política desta ilha tem despertado o interesse das organizações internacionais.

2. A terceira revolução industrial e a globalização vão criar novas oportunidades, mas serão empregos para a elite. Os dias
de oferta de empregos em massa acabaram. Jamais veremos milhares e milhares de trabalhadores saindo das fábricas
depois de um dia de trabalho.  (Jeremy Rifkin, autor do livro O fim dos empregos - Folha de São Paulo, 25/08/97)
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                 Desemprego (em %) da população economicamente ativa

País %
Alemanha 12,2
Espanha 22,3
Bélgica  9,6
França 12,5
Canadá 10,0

Fonte: OCDE - 1997

Considerando o texto e os dados apresentados:
a) identifique as atuais tendências de absorção da mão-de-obra pelo mercado de trabalho;
b) explique por que essas tendências ocorrem.

3. Ongs preparam boicote ao Chanel no. 5
(…)Entidades querem que o fabricante diga se o perfume é feito com óleo de pau-rosa, árvore da floresta amazônica. (...) A
empresa nega-se a fornecer a informação, alegando que, por ser uma empresa privada, utiliza fórmulas confidenciais.
(Folha de São Paulo, 20/07/97)
a) Em linhas gerais, qual a importância das Ongs (Organizações não governamentais) no atual cenário político mundial?
b) Por que é importante saber se a empresa utiliza o óleo de pau-rosa na fórmula do perfume?

4. A influência do El Niño sobre as queimadas no Brasil já era esperada por especialistas, dada a enorme correlação entre
a seca e o uso do fogo (...) As nuvens de fumaça sobre a Amazônia chegam a milhões de quilômetros quadrados e são
sensivelmente maiores do que as nuvens sobre a Indonésia. (O Estado de São Paulo, 28/09/97)
a) O que é o fenômeno "El Niño" e qual a sua influência no clima da Amazônia?
b) Por que na Amazônia e na Indonésia recorre-se freqüentemente a queimadas?

5. A Alca (com implementação prevista para 2005) poderá se tornar um hipermercado de 765 milhões de pessoas com um
PIB de mais de U$9 trilhões. A União Européia também tem demonstrado interesse neste hipermercado. (0 Estado de São
Paulo, 20/07/97)
a) O que é a Alca?
b) Qual é a importância estratégica de sua formação para os Estados Unidos?
c) Qual é a polêmica levantada pelos países do Mercosul em relação à implantação da Alca?
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6. Observe atentamente o cartograma abaixo:

              Comércio Exterior: Locais de embarque e desembarque de mercadorias

        Fonte: FIBGE Anuário Estatístico do Brasil, 1990

a) Em que cidades estão localizados os portos indicados no cartograma com as letras A, B e C?
b) Em quê o comércio do porto B se diferencia do comércio realizado nos portos A e C?
c) Explique por que existe essa diferença.

7. A construção da hidrelétrica de Porto Primavera, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, está provocando um
desastre ambiental e social na região do Rio Paraná e seus afluentes. (Folha de São Paulo, 04/08/97)
O trecho apresentado relaciona a construção de hidrelétricas com problemas ambientais e sociais. Explique por que podemos
estabelecer relações entre hidrelétricas, migrações compulsórias e meio ambiente.

8. Muitas cidades do Brasil e do mundo estão em zonas de estuário — um meio de cultura  continuamente fertilizado pelo
material orgânico e pelos nutrientes carreados da vegetação e das rochas em decomposição do solo, bem como pelas águas
ricas de nutrientes do mar. (Adaptado de Sewel, G.H. Administração e Controle da Qualidade Ambiental, Ed.
EPU/Edusp/Cetesb, p.110, 1978)
a) Cite duas capitais brasileiras situadas em zonas de estuário.
b) Descreva a dinâmica básica de funcionamento de um estuário.
c) Cite dois exemplos de ação humana que altera a sua dinâmica natural.

C

B

A

A B C

Exportações

Importações
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9. Observe o gráfico a respeito do crescimento populacional nas regiões metropolitanas e responda às questões.

a) Que fenômeno está expresso nesse gráfico ?
b) Que fatores podem explicar essa situação?

10. Leia o texto abaixo:
As plataformas representam somente 7,5% da área oceânica. Porém, como suas águas são rasas, permitem que a luz solar
penetre até o fundo, possibilitando o crescimento de grande quantidade de fitoplâncton, que flutua ou nada em suas águas.
Estas algas microscópicas produzem o oxigênio necessário para a respiração dos animais aquáticos e são o alimento dos
herbívoros. (Adaptado de História Ecológica da Terra de Maria Léa Salgado-Labouriau, Ed. Edgard Blücher, 1994.)

Algumas palavras-chave desse  texto  foram destacadas  no  mapa-conceitual (quadro sinóptico) apresentado a seguir:

Plataforma
Continental 7,5%

Águas
 rasas A B C

D

E

Importância
Ecológica



                                                                             

6

a) De acordo com o texto apresentado, indique as palavras-chave que completam  os espaços deixados em branco e
identificados com as letras A,B,C,D,E.
b)  Qual é a importância econômica e a importância política da plataforma continental?

11. A adaptação de espécies animais e vegetais, transportadas para fora do país de origem, auxiliou a circulação mundial de
mercadorias, técnicas e costumes, intensificada pelas Grandes Descobertas. A introdução do cavalo nos EUA no século
XVI, levado pelos europeus às pradarias próximas ao Mississipi, deu aos índios caçadores de búfalos um novo símbolo de
riqueza, maior mobilidade territorial, independência dos deslocamentos sazonais e, enfim, um novo modo de vida.
A partir do exemplo acima, sobre a introdução do cavalo nos EUA,  considere a introdução do café no Brasil e  responda:
a) Que  mudanças  econômicas, políticas e geográficas  o desenvolvimento da produção cafeeira imprimiu na agricultura?
b) De que forma este novo produto agrícola orientou os processos de urbanização e industrialização em determinadas
regiões do país?

12. A imagem do guarda com apito e bloquinho para anotar as infrações de trânsito é coisa do passado. Hoje, nas grandes
cidades brasileiras, os olhos do ‘multador’ podem estar em qualquer parte, em câmeras de vídeo ou fotográficas prontas a
registrar um excesso de velocidade ou uma conversão proibida. Como no livro ‘1984’ de George Orwell, as câmeras
funcionam como o "grande irmão" que tudo vê. * (Folha de São Paulo, 12/05/97, adaptado)
Este é um exemplo das transformações que estão ocorrendo no espaço geográfico e nas formas como as pessoas se
relacionam entre si e com este espaço. Outro exemplo é o das câmeras existentes nos condomínios fechados, controlando a
chegada de visitantes ou de estranhos.
* 1984 é um livro, escrito em 1948, que, entre outras coisas, previa um futuro no qual o controle da sociedade se daria pelo  “grande irmão”

a) Como estas transformações interferem na vida das pessoas?
b) Explique, a partir do texto, a função desempenhada pelo espaço geográfico na sociedade contemporânea.
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MATEMÁTICA

Atenção: Escreva a resolução COMPLETA de cada questão nos espaços reservados para as mesmas.

1. O gráfico abaixo, em forma de pizza, representa as notas obtidas  em uma questão pelos 32.000 candidatos
presentes à primeira fase de uma prova de vestibular. Ele mostra, por exemplo, que 32% desses candidatos tiveram
nota 2 nessa questão.

Pergunta-se:

a) Quantos candidatos  tiveram nota 3 ?
b) É possível afirmar que a nota média, nessa questão, foi  ≤ 2? Justifique sua resposta.

2. Dois estudantes, A e B,  receberam Bolsas de Iniciação Científica  de mesmo valor. No final do mês, o estudante A
havia gasto 4/5 do total de sua Bolsa, o estudante B havia gasto 5/6 do total de sua Bolsa sendo que o estudante A
ficou com R$8,00 a mais que o estudante B.

a) Qual era o valor da Bolsa?
b) Quantos reais economizou cada um dos estudantes,  naquele mês?

3. O quadrilátero  formado unindo-se os pontos médios dos lados de um quadrado é também um quadrado.

a) Faça uma figura e justifique a afirmação acima.
b) Supondo que a área do quadrado menor seja de 72 2cm ,  calcule o comprimento do lado do quadrado maior.

0 ( 10% )

1 ( 20% )

2 ( 32% )

3 ( 16% )

4 (12%)

5 ( 10% )
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 4. O preço unitário de um produto é dado por:

10+=
n

k
p ,       para 1≥n

onde k  é uma constante e n é o número de unidades adquiridas.

a) Encontre o valor da constante k, sabendo-se que quando foram adquiridas 10 unidades, o preço unitário foi de
R$19,00.
b) Com R$590,00, quantas unidades do referido produto podem ser adquiridas?

5.
a) De quantas maneiras é possível distribuir 20 bolas iguais entre 3 crianças de modo que cada uma delas receba,
pelo menos, 5 bolas?
b) Supondo que essa distribuição seja aleatória, qual a probabilidade de uma delas receber exatamente 9 bolas ?

6. Os lados de um triângulo medem 5, 12 e 13 cm.
a) Calcule a área desse triângulo.
b) Encontre o raio da circunferência inscrita nesse triângulo.

7. Considere uma progressão geométrica de termos não-nulos, na qual cada termo, a partir do terceiro, é igual à soma
dos dois termos imediatamente anteriores.

a) Calcule os dois valores possíveis para a razão q dessa progressão.

b) Supondo que o primeiro termo seja  
2

51−  e q > 0, calcule a soma dos três primeiros termos dessa

progressão.

8. Dada a função 
x

x
xf

3

42
log)( 10

+= , encontre:

a) O valor de x  para o qual 1)( =xf .

b) Os valores de Rx ∈  para os quais )(xf é um número real menor que 1.

9.

a) Encontre as constantes a , b , e c  de modo que o gráfico da função cbxaxy ++= 2 passe pelos pontos

)10,1( , )8,2( −− e )12,3( .

b) Faça o gráfico da função obtida no item a, destacando seus pontos principais.

10.

a) Encontre todos os valores reais de x para os quais 1
4

4
1

2

≤+≤−
x

x .

b) Encontre todos os valores reais de x e y satisfazendo 04cos42 =++ yxx .
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11. Se iyxz += é um número complexo, o número real x é chamado parte real de z e é indicado por

)Re(z , ou seja,  xiyx =+ )Re( .

a) Mostre que o conjunto dos pontos ),( yx que satisfazem à equação 
2

1

2

2
Re =







−
+

z

iz  , ao qual se

acrescenta o ponto )0,2( , é uma circunferência.

b) Ache a equação da reta que passa pelo ponto )0,2(− e é tangente àquela  circunferência.

12.
a) Qual é o valor de  na equação: 085 23 =−+− zzz de modo que 3=z  seja uma raiz dessa equação?

b) Para esse valor de , ache as três raízes 321 ,, zzz dessa equação.

c) Ache o volume do sólido obtido quando a região triangular cujos vértices são os pontos 321 ,, zzz gira em

torno da reta de equação 1=x .
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INGLÊS
Responda a todas as perguntas EM PORTUGUÊS.

Leia o trecho abaixo e responda às questões 01, 02 e 03.

Day by day the Point got taller and taller. And day by day the shadow got longer and longer.
All around flowers died, grass turned brown and rooms became dark and cold. Old people had to turn on heaters, even in the

middle of summer.
‘It’s just so ugly,’ said Doll to Harold as they ate dinner one night. ‘Once I used to look out of the window and see trees and

flowers, hear singing birds. Now all
I see is that ugly grey thing. There’re
no flowers, no trees, no light, no
grass, no birds, nothing.’

‘Oh, it’s not that bad,’ said
Harold.

‘Don’t give me that,’ snapped
Doll. ‘You don’t have to watch it.
Day in and day out. Watch it getting
bigger and bigger and bigger.’

Rosie sat at the table and ate her
dinner. She thought her mum was
being stupid, although she didn’t say
so.  Instead, she just filled her mouth
with a forkful of mashed potato and
stared at her plate.

Later, though, while Doll was
washing up, Rosie couldn’t help saying, ‘I  don’t think it’s ugly.’ ‘Well, you’re as foolish as your father, then.’ ‘I just think it’s . .
it’s a gigantic finger pointing up to the sky. Or a tall flower. Or a wonderful steeple –´

‘Listen, young lady,’ interrupted Doll. ‘It’s not a finger and it’s not a flower and it’s not a steeple. It’s just a shadow. Nothing
else. It’s just a point of shadow.’

And that was how the Point became known as Shadow Point.

(Philip Ridley. Mercedes Ice. London, Puffin Books. 1996, pp. 18-19)

01. Quem é quem nessa história?

02. A que se refere “Shadow Point”? Por que recebeu esse nome?

03. O texto menciona  mudanças. Que mudanças são essas?
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As questões 04, 05 e 06 dizem respeito ao texto abaixo.

nature science update

[Update] [Next Article]

The soil-eaters
By Ehsan Masood

It’s lunchtime somewhere in rural tropical Africa. You’re hungry, but the nearest restaurant
is too far to walk. There’s no Italian, Chinese, Indian or fast food and the telephone pizza
delivery company is a little reluctant to send its dispatch rider beyond the city walls.
Moreover, you’re on a tight budget. What are you to do? The answer, quite literally, may
lie in the soil directly beneath your feet.

According to two researchers from the University of Wales at Aberystwyth, UK, the
tradition of soil consumption is still very much alive in the African tropics, India, Jamaica
and it has also been reported in Saudi Arabia. Despite the advent of modern religions and
the end of the slave trade, soil eating is not uncommon, though mostly confined to the
poorer sections of society.

The reasons for soil consumption are many and often misunderstood, say the researchers
Peter Abrahams and Julia Parsons. But geophagists – as soil-eaters are known – on the
whole are regarded as quite ‘normal’ to most but outsiders.

“Despite the widespread distribution of geophagy, both today and in the past, it is largely
unknown, under-reported, misunderstood or ignored by most people in the developed
world”, say Abrahams and Parsons. [This is why] “the adjectives ‘eccentric’, ‘perverted’,
‘odd’, and ‘bizarre’ have all been applied to geophagy”.[...]

(Nature News Service, 1996)

04. O primeiro parágrafo se dirige a um público-leitor específico. Que público é esse? Justifique sua resposta.

05. Qual é a explicação de Abrahams e Parsons para o uso de adjetivos como “eccentric”, “perverted”, “odd” e “bizarre”  para
caracterizar a geofagia?

06. Dê um significado para a palavra “but” no trecho “…on the whole [soil eaters] are regarded as quite ‘normal’  to most but
outsiders”.
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Leia o texto abaixo e responda à questão 07.

 SIDELIGHT on urban violence in the US could also be
showing up a similar situation in some parts of the UK. A
doctor in Arkansas has pointed out that the rise of street gangs

is affecting preventive medicine for elderly people. He mentioned
two patients of his, both in their early 60s, one with hypertension
and the other with diabetes. Both took regular walks of a mile or
two several times a week, but they have become too frightened of
street gangs to go out.

Their walks ceased several months ago. Consequently both had
gained about 10 pounds in weight, not a good thing for either
condition. So street gangs, apart from the obvious damage they can
cause, might also be worsening cardiovascular disease and diabetes
in the elderly. I do not know whether anyone has noticed gains in
weight for the same reason among elderly patients in some parts of
London, for example.

Bill Tidy
(New Scientist 28 September 1991)

07. De que maneira a violência urbana pode estar afetando a saúde de pessoas idosas?

Leia os dois textos abaixo, da seção Letters, e responda às questões 08, 09, 10 e 11.

LETTERS

MURPHY WAS A PERFECTIONIST

As the son of the man whose name is attached to “Murphy’s law,” I want to thank you for accurately and respectfully identifying
the origin of this “law” in your recent article [“The Science of Murphy’s Law,” by Robert A.J. Matthews, April]. My father was
an avid reader of Scientific American, and I can assure you that were he still alive, he would have written to you himself, thanking
you for a more serious discussion of Murphy’s Law than the descriptions on the posters and calendars that treat it so lightly.

Yet as interesting as the article is, I suggest that the author may have missed the point of Murphy’s Law. Matthews describes the
law in terms of the probability of failure. I would suggest, however, that Murphy’s law actually refers to the CERTAINTY of
failure. It is a call for determining the likely causes of failure in advance and acting to prevent a problem before it occurs. In the
example of flipping toast, my father would not have stood by and watched the slice fall onto its buttered side. Instead he would
have figured out a way to prevent the fall or at least ensure that the toast would fall butter-side up.

Murphy and his fellows engineers spent years testing new designs of devices related to aircraft pilot safety or crash survival when
there was no room for failure (for example, they worked on supersonic jets and Apollo landing craft). They were not content to
rely on probabilities for their successes. Because they knew that things left to chance would definitely fail, they went to
painstaking efforts to ensure success.

                                                                                           EDWARD A. MURPHY III, Sausalito, California

After receiving more than 362 intact issues of Scientific American, I received the April issue – with the article on Murphy’s Law –
that was not only assembled incorrectly by the printer but also damaged by the U.S. Post Office during delivery. My teenage
daughter is taking this magazine into her science class to talk about Murphy’s Law. The condition of this issue is an excellent
example for her presentation.

                                                                                                   BRAD WHITNEY, Anaheim, California

(Scientific American, August 1997)

A
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08. O que deu origem a esses dois textos?

09. O primeiro texto destaca  dois pontos positivos e faz uma ressalva. Transcreva o quadro abaixo para o seu caderno de
respostas,  preenchendo-o com as informações necessárias:

1.
Pontos positivos

2.

Ressalva

10. O segundo texto afirma: “The condition of this issue is an excellent example for her presentation”. Explique por quê.

11. Explique por que Murphy pode ser considerado um perfeccionista.
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Leia o texto abaixo e responda à questão 12.

The real reason why things never change

The U.S. standard railroad gauge – the
distance between the rails – is 4 feet,
8.5 inches. Why that exceedingly odd
number? Because that's the way they
built them in England, and the U.S.
railroads were built by English
expatriates. Why did the English people
build them like that? Because the first
rail lines were built by the same people
who built the prerailroad tramways, and
that's the gauge they used.

Why? Because the people who built
the tramways used the same jigs and
tools for building wagons, which used
that wheel spacing. OK! Why did the
wagons use that odd wheel spacing?

Well, if they tried to use any other
spacing their wagons would break on
some of the old long-distance roads,
because that's the spacing of the old
wheel ruts.

So who built the old rutted roads?
The first long-distance roads in
Europe were built by Imperial Rome
for the benefit of their legions and
have been used ever since. The initial
ruts, which everyone else had to
match for fear of destroying their
wagons, were first made by Roman
war chariots, which, because they
were made for or by Imperial Rome,
were all alike in the matter of wheel
spacing.

So, the U.S. standard railroad
gauge of 4 feet, 8.5 inches derives
from the original specifications for an
Imperial Roman army war chariot.
Specs and bureaucracies live forever.

From Kyoto Journal (#33). Subscriptions:
$40 for 4 issues from 31 Baud St., York,
NY 10012.

RICHARD THOMSON

(UTNE READER, July-August 97, p. 32)

12. Explique o título desse texto.
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FRANCÊS
Responda em português, a menos que haja alguma instrução diferente.

Leia o texto abaixo e responda às questões 13, 14 e 15.

(Marianne n. 22, 22-28 septembre 1997, p.16)

Vocabulário de apoio:
allocation: auxílio financeiro concedido pela previdência social
chômage: inactivité forcée due au manque de travail, d’emploi

13. Defina, a partir do texto, o que seria a categoria social demi-chômeur.

14. O jornalista que escreveu o texto deixa transparecer sua opinião sobre a notícia dada? Justifique sua resposta.
15. Ao noticiar o fato, o jornalista utiliza por três vezes verbos no condicional. O primeiro deles é envisagerait. Cite, em francês,
os outros dois. Explique que informação o leitor pode apreender a respeito do fato noticiado devido ao uso desse modo verbal.
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Leia o texto abaixo e responda às questões 16 e 17.

Vocabulário de apoio:
minitel: serviço prestado pela companhia telefônica francesa, permitindo ao usuário consultar, em sua própria casa, bancos de
dados

16. Responda à pergunta que aparece no texto, levando em consideração somente as características inerentes à água,
desconsiderando outros fatores (clima e vegetação).

17. Quem formulou essa pergunta e com que finalidade?
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O texto e os gráficos abaixo, extraídos de um artigo de economia escrito a partir de uma sondagem, dizem respeito às
questões 18 e 19.

  

(p.147)       (L’Express n. 2411, 18-24 septembre 1997) 
Vocabulário de apoio:
les cadres: personnel appartenant à la catégorie supérieure des employés d’une entreprise
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18. Dê as características da amostragem utilizada para a sondagem.

19. Explique o que significa, no gráfico abaixo, extraído do mesmo artigo, o dado estatístico 365 Maxi.

Segue abaixo um excerto de uma entrevista dada por Edgar Morin - um dos maiores pensadores franceses contemporâneos - sobre
a crise mundial que atravessamos. A partir desse excerto, responda às questões 20, 21 e 22.

       (Label France n.28, juillet 1997, p.31)
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20. Ao responder ao jornalista,  Morin comenta o que é situação limite. Como ela é definida na fala do pensador?

21. Ao expor suas idéias, Morin se utiliza de duas situações históricas como exemplo. Qual é o primeiro exemplo e o que Morin
quer ilustrar com ele? Justifique sua resposta.

22. Qual é o segundo exemplo e o que Morin quer ilustrar com ele? Justifique sua resposta.

Segue abaixo uma notícia sobre Frederik De Klerk a qual menciona fatos ligados a sua vida política. A partir dela, responda às
questões 23 e 24.

23. Transcreva o quadro abaixo no seu caderno de respostas e preencha-o com as informações solicitadas. Para isso, considere
somente o primeiro parágrafo do texto e respeite a ordem cronológica em que ocorrem os fatos.

ano ações e fatos da vida política de De Klerk

24. Considerando agora todas as informações dadas no texto sobre De Klerk, como se justificaria a declaração que Mandela fez a
respeito daquele homem político?
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS
DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. No Diário do Povo, jornal de Campinas, S.P., há uma secção intitulada Perguntas da Semana, que se propõe a
debater  “temas de interesse coletivo”. No dia 9 de setembro de 1997, foi proposto o seguinte  debate: Segundo
análises meteorológicas, o fenômeno do El Niño provocará violentas chuvas nos meses de verão (dezembro, janeiro,
fevereiro e março). Você acha que a Prefeitura deveria adotar ações preventivas para evitar inundações e
desabamentos na cidade, ao invés de esperar acontecerem as tragédias?
Do modo como a pergunta foi feita, ela favorece claramente uma das respostas possíveis.
a) Explicite como se dá o direcionamento da resposta.
b) Reescreva a pergunta de modo a não dirigir a resposta.

2. Cantor do Chili Peppers sofre acidente de moto
O vocalista do grupo norte-americano Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, 34, teve de ser operado em Los
Angeles, Costa Oeste dos EUA, após fraturar o punho em um acidente de moto. O acidente aconteceu quando um
automóvel que ia à sua frente fez uma manobra inesperada. O fato obrigou o grupo a cancelar shows no Havaí e no
Alasca. (Folha de São Paulo, 18.7.97)
a) A que se refere o fato do último período?
b) Se o último período fosse “O fato obrigou o músico a jogar sua moto contra um muro”, a que estaria se referindo o
fato?

3. A transcrição que você vai ler a seguir foi retirada de uma aula de História Contemporânea ministrada no Rio de
Janeiro no final da década de 70. Como se trata de um texto falado, é bastante entrecortado e repetitivo,
características tidas como inapropriadas para a língua escrita. Leia o trecho como se você estivesse “ouvindo” a aula;
em seguida,
a) responda com uma única frase: qual é o principal propósito da passagem transcrita?
b) elimine os traços de oralidade do texto e resuma a aula no máximo em 30 palavras.

... nós vimos que ela assinala...como disse o colega aí...a elevação da sociedade burguesa... e
capitalista...ora...pode-se já ver nisso...o que é uma revolução...uma revolução significa o quê? Uma
mudança...de classe...em assumindo o poder...você vê por exemplo...a Revolução Francesa...o que ela
significa? Nós vimos...você tem uma classe que sobe... e outra classe que desce...não é isso? A burguesia
cresceu...ela ti/ a burguesia possuía...o poder...econômico...mas ela não tem prestígio social...nem poder
político...então...através desse poder econômico da burguesia...que controlava o comércio...que tinha nas
mãos a economia da França...tava nas mãos da classe burguesa...que crescera...desde o século
quinze...com a Revolução Comercial...nós temos o crescimento da burguesia...essa burguesia
quer...quer...o poder...ela quer o poder político... ela quer o prestígio social...ela quer entrar em
Versalhes...então nós vamos ver que através...de uma Revolução...ela vai...de forma violenta...ela vai
conseguir o poder...isso é uma revolução porque significa a ascensão de uma classe e a queda de
outra...mas qual é a classe que cai? É a aristocracia...tanto que... o Rei teve a cabeça
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cortada... não é isso? caiu... o poder das classes privilegiadas e uma nova classe subiu ao poder...você
diz...por exemplo...que a Revolução Russa de dezessete... é uma verdadeira revolução...por que? porque
significa... a ascensão duma classe nova...que tem o poder...ou melhor...que assume o poder...o
proletariado (Dinah Callou (org.) A linguagem falada culta na cidade do Rio de Janeiro - materiais para
seu estudo: Elocuções formais. Rio: Fujb, 1991 pp.104-105).

4. A Folha de São Paulo de 29 de abril de 1997 anunciou o funcionamento do comércio e de outros serviços na
cidade durante o feriado do Dia do Trabalho com a notícia abaixo:

 Lojas fecham 5a. e abrem domingo

O que abre e o que fecha no feriado prolongado
• Postos de gasolina: funcionamento facultativo na quinta-feira
• Correios: fecham quinta-feira
• Supermercados: fecham quinta-feira
• Mercado municipal: funciona quinta-feira das 7h às 12h
• Shopping centers: funcionam na quinta-feira apenas praças de alimentação e lazer, das 10h às 22h; funcionam

normalmente sexta-feira e sábado; todas as lojas funcionam no domingo das 10h às 22h

A leitura da manchete, se feita isoladamente, poderia levar a crer que as lojas ficariam fechadas por três dias.
Escreva uma nova manchete desfazendo a possibilidade dessa leitura.

5. Dois adesivos foram colocados no vidro traseiro de um carro:
em cima:

Deus é fiel

e bem embaixo:

Porque para deus nada é impossível

É possível ler os dois adesivos em seqüência, constituindo um único período. Neste caso,
a) o que se estaria afirmando sobre a fidelidade?
b) o que o dono do carro poderia estar querendo afirmar sobre si mesmo?

6. Pode-se esperar de um texto bem escrito que ele seja claro, preciso, ordenado, conciso, harmônico. O  escritor
lança mão de uma série de recursos (lingüísticos ou  textuais) para conseguir obter cada uma dessas qualidades. O
trecho abaixo, de Frei Betto (parte de um capítulo do livro cujo co-autor é Leonardo Boff,  Mística e
espiritualidade), reúne muitas dessas qualidades, mas é, sobretudo, um texto preocupado em explicar, esclarecer.
Observe a utilização de alguns recursos que tornam mais explicativo o texto:  transcreva duas passagens em que isso
ocorre e, de acordo com o modo como contribuem para tornar mais explicativo o texto, dê nomes - ainda que
aproximados - a esses recursos.

A  crise da racionalidade e a emergência do espiritual
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Nos últimos anos tem havido uma emergência da mística no âmbito internacional. No Brasil, além do êxito dos
livros de Paulo Coelho, nas últimas bienais (Rio de Janeiro e São Paulo) os livros mais procurados e vendidos, junto
com os infantis, foram os esotéricos, aí incluídos os de espiritualidade.

A espiritualidade é uma experiência mística, mistérica, que adquire uma conotação normativa na nossa vida. A
mística é experiência fundante no ser humano desde que ele existe na face da terra, mas há diferentes
espiritualidades e diferentes modos de vivenciá-las. Na tradição cristã, são bem acentuadas as diferentes
espiritualidades: beneditina, dominicana, jesuítica, franciscana.

Quais as razões dessa emergência da mística e da espiritualidade, hoje?
A primeira é a crise da racionalidade moderna, ou seja, da nossa maneira de entender o mundo, muito tributária

da filosofia de Descartes e da física de Newton. A realidade não é mais perceptível de um modo global. Não
podemos mais falar em tratados, em suma teológica ou mesmo em enciclopédia. Toda nossa percepção do real é
fragmentada e fragmentária. A resposta à pergunta “o que é a verdade?” nenhum de nós, individualmente, é capaz
de dar, e talvez o silêncio de Jesus tenha sido porque a Verdade não poderia ser definida em palavras.

(...)

7. Camilo Castelo Branco, em Amor de Perdição, demonstra  particular cuidado na construção de um personagem
cuja fala reproduzimos abaixo. No trecho escolhido, o personagem tenta dissuadir Simão Botelho de tentar
encontrar-se com a amada.

“Sr. Simão, V. Sª não sabe nada do mundo... Paixões... que as leve o diabo, e mais quem com elas engorda. Por
causa de uma mulher, ainda que ela seja filha do rei, não se há de  um homem botar a perder. Mulheres há tantas
como a praga, e são como as rãs do charco, que mergulha uma, e aparecem quatro à tona da água. Um homem rico
e fidalgo como V. Sª, onde quer topa uma com um palmo de cara como se quer e um dote de encher o olho. Deixe-a
ir com Deus ou com a breca, que ela, se tiver de ser sua, à mão lhe há de vir dar, tanto faz andar para trás como
para diante: é ditado dos antigos.”

Leia o trecho citado e resolva as seguintes questões:
a) Qual é o personagem que se dirige dessa maneira a Simão Botelho e em que eles se diferenciam?
b) “Deixe-a ir com Deus ou com a breca”. A quem se refere o personagem? Ir para onde e por quê?

8.
a) Sabendo que O Noviço, de Martins Pena, é  caracterizado por uma seqüência de qüiproquós*, relate  um episódio
explicitando o equívoco que resulta numa situação cômica.
b) Em muitos momentos, no decorrer de O Noviço, o personagem dirige-se diretamente ao público da peça teatral.
No texto esta indicação vem expressa pela locução “à parte”. Qual é a função de tal recurso?
*qüiproquó: situação cômica resultante de equívocos

9. Em Vidas Secas, após ter vencido as dificuldades, postas no início da narrativa, Fabiano afirma: “Fabiano, você é
um homem...”. Corrige-se logo depois: “Você é um bicho, Fabiano”. Em seguida, encontrando-se com a cadelinha,
diz: “Você é um bicho, Baleia”.
Ao chamar a si mesmo e a Baleia de “bicho”, Fabiano estabelece uma identificação com ela. Na leitura de Vidas
Secas, podem-se perceber vários motivos para essa identificação. Cite dois desses motivos.
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10. No capítulo IV de Madame Pommery, Hilário Tácito explica ao leitor a importância histórica de Mme.
Pommery. Para tanto, faz um paralelo com os feitos de Cabral: “(...) Cabral (...) necessário aos destinos do Brasil;
Mme. Pommery, (...) não (...) menos necessária aos destinos de São Paulo. Porquanto, na verdade, se a Pedro
Álvares Cabral estava guardada a glória do descobrimento do Brasil com as conseqüências de tamanho feito na
Civilização Universal, a Mme. Pommery cumpria descobrir em São Paulo a pedra angular sobre a qual tinha de
reconstruir todo o edifício da civilização indígena”.

a) Pode-se dizer que o paralelo entre Pedro Álvares Cabral e Madame Pommery é cômico. Por quê?
b) O que significa “reconstruir todo o edifício da civilização indígena”?

 11. Em A Relíquia, de Eça de Queirós, encontramos a seguinte resposta de Lino, comprador habitual das relíquias
de Raposo: “Está o mercado abarrotado, já não há maneira de vender nem um cueirinho do Menino Jesus, uma
relíquia que se vendia tão bem! O seu negócio com as ferraduras é perfeitamente indecente... Perfeitamente
indecente! É o que me dizia noutro dia um capelão, primo meu: “São ferraduras demais para um país tão pequeno!...”
Catorze ferraduras, senhor! É abusar! Sabe vossa Senhoria quantos pregos, dos que pregaram Cristo na Cruz, Vossa
Senhoria tem impingido, todos com documentos? Setenta e cinco, Senhor!... Não lhe digo mais nada... Setenta e
cinco!”
a) Relate o episódio  que faz com que Lino dê essa  resposta a Raposo.
b) Sabendo que o autor usa da ironia para suas críticas, dê os sentidos, literal e irônico, que pode tomar dentro da
narrativa a frase: “São ferraduras demais para um país tão pequeno!...”

12.
AQUARELA

Murilo Mendes

Mulheres sólidas passeiam no jardim molhado da chuva,
o mundo parece que nasceu agora,
mulheres grandes, de coxas largas, de ancas largas,
talhadas para se unirem a homens fortes.

A montanha lavada inaugura toaletes novas
pra namorar o sol, garotos jogam bola.
A baía arfa, esperando repórteres...
Homens distraídos atropelam automóveis,
acácias enfiam chalés pensativos pra dentro das ruas,
meninas de seios estourando esperam o namorado na janela.
estão vestidas só com uma blusa, cabelos lustrosos
saídos do banho e pensam longamente na forma
do vestido de noiva: que pena não ter decote!
Arrastarão solenemente a cauda do vestido
até a alcova toda azul, que finura!
A noite grande encherá o espaço
e os corpos decotados se multiplicarão em outros
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O título do poema de Murilo Mendes poderia ser explicado a partir de qualquer uma das definições abaixo:
Aquarela:
1. Massa com pigmento de várias cores, que se deve dissolver em água para reduzi-la a tinta;
2. Técnica de pintura (...) na qual o aquarelista deve trabalhar rapidamente, sem se deter em minúcias e sem poder sobrepor a tinta
para retoques;
3. (fig.) Visão alegre ou otimista de uma época, uma situação, um lugar, etc.

a) Escolha um dos significados da palavra aquarela e explique a escolha desse título para o poema.
b) Em Aquarela, o verso “o mundo parece que nasceu agora” concentra algumas imagens poéticas que são
recorrentes no poema todo. Explicite duas dessas imagens e encontre em outros versos do poema expressões que
reflitam essas imagens.


