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PAVE�XI�–�2014/2016�–�TERCEIRA�ETAPA�
20�DE�NOVEMBRO�DE�2016  

 
 

�
Leia�atentamente�as�seguintes�instruções�

 

 

 

01. Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura 
competente é requisito essencial para a realização da prova. 

02. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 
está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 
que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

03. Leia atentamente as instruções do CARTÃO-RESPOSTA. 

04. Atente à alternativa (f) das questões, que corresponde à opção "Ignoro a resposta (I.R.)". Ao 
assinalá-la, você estará eliminando a possibilidade de ter pontos descontados, o que ocorrerá se 
uma das alternativas for marcada indevidamente. 

05. Escreva as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO, a fim de transcrevê-las, 
posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

06. Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco de ter sua 
questão anulada. 

07. Não se esqueça de que o tempo disponível para esta prova é de 5 (CINCO) HORAS, inclusive para 
marcar seu CARTÃO-RESPOSTA e passar à limpo a Redação. 

�  
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Língua�Portuguesa�e�Literatura�Brasileira�

 
A TERAPIA DA JUSTIÇA E DO PERDÃO 

 Em muitos casos, o sistema legal não consegue ajudar quem sofreu uma ofensa nem quem a praticou. 1 

Anos depois de um crime, a pessoa que sofreu a agressão ainda pode sofrer de estresse pós-traumático, e os ex-condenados 2 

muitas vezes apresentam dificuldades depois de sair da prisão. Não é novidade que uma reabilitação ineficaz costuma 3 

significar o retorno à prática de delitos. Na opinião de alguns especialistas, no entanto, o método da justiça restaurativa (em 4 

que réus e agredidos ficam face a face) pode ajudar nessas situações e mudar a trajetória dos envolvidos, em geral 5 

traumática. 6 

 A maioria das vítimas que se dispõem a participar desse processo, frequentando grupos de discussão e 7 

tendo acesso ao depoimento dos criminosos, depois de algum tempo sentem que podem perdoá-los. Os infratores, por sua 8 

vez, alegam sentir responsabilidade por suas ações. Dois estudos recentes randomizados controlados reforçam o crescente 9 

corpo de pesquisa sobre a eficácia desse tipo de abordagem. 10 

 A criminologista Caroline M. Angel e seus colegas, da Universidade da Pensilvânia, analisaram os efeitos da 11 

justiça restaurativa para as vítimas e os agressores em casos de roubos e furtos em Londres. Pessoas que passaram por 12 

situação de violência foram encaminhadas aleatoriamente tanto para reuniões de justiça restaurativa apenas quanto para 13 

esse serviço e também ao sistema judicial. Paralelamente, facilitadores treinados propuseram a infratores que discutissem 14 

sobre os efeitos do crime na vida das vítimas e de seus familiares e amigos. Aproximadamente 25% das pessoas atendidas 15 

somente pelo sistema de justiça criminal apresentaram sintomas clínicos de estresse pós-traumático, mas apenas 12% das 16 

pessoas do outro grupo apresentaram esses sinais. “Um dos pontos mais interessantes da justiça restaurativa é que permite 17 

______ vítimas ressignificar _____ própria vida e curar algumas feridas ao longo desse processo”, diz _____ pesquisadora... 18 

(Revista Mentecérebro, outubro 2014, p. 76) 19 

 

 
1�

Conforme o texto, confrontar as vítimas 
com seus agressores, depois de transcorrido 
algum tempo do evento que os ligou, tem efeito 
positivo para 

 
 vítimas e agressores. (a)

 vítimas e seus familiares. (b)

 os agressores. (c)

 o sistema de justiça criminal. (d)

 nenhuma das partes envolvidas. (e)

 I.R. (f)

2�

As três lacunas na linha 18, para que 
fiquem gramaticalmente corretas, devem ser 
preenchidas com os elementos da alternativa 

 
 as, à, à (a)

 às, a, a  (b)

 as, a, a (c)

 às, à, a (d)

 às, a, à (e)

 I.R (f)

3�

Na linha 18, o texto apresenta a expressão 
“curar algumas feridas”, que, no contexto em que se 
encontra, deve ser classificada discursivamente 
como 

 
 ironia. (a)

 metonímia. (b)

 metáfora. (c)

 hipérbole. (d)

 anáfora. (e)

 I.R. (f)
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O texto apresenta duas passagens com 
marcações gráficas – parênteses (linhas 4 e 5) e 
aspas (linhas 17 e 18). A função delas no texto é, 
respectivamente, 

 
 inserir uma justificativa e uma citação com (a)

discurso direto. 

 inserir uma citação com discurso indireto e uma (b)
justificativa. 

 inserir uma justificativa e dar ênfase a uma (c)
passagem do texto. 

 chamar a atenção para um método e inserir uma (d)
citação com discurso direto. 

 inserir uma explicação e uma citação com (e)
discurso direto. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

5�

A trilogia O Tempo e o Vento (O Continente, 

O Retrato e O Arquipélago), do escritor gaúcho Érico 
Veríssimo, é símbolo da literatura regionalista sul-rio-
grandense, fazendo parte do chamado Romance de 
30. De cunho neorrealista, faz uma mistura entre o 
realismo na descrição de cenas e de cenários e a 
análise psicológica das personagens. Em relação às 
personagens Ana Terra e Capitão Rodrigo, é 
possível afirmar que 

 
 são fundamentais no desenvolvimento da (a)

narrativa, ocupando, cada uma, um capítulo que 
intitulam em O Continente. 

 são personagens secundárias na narrativa, (b)
aparecendo apenas em O Arquipélago. 

 eles se envolvem e dão origem à família Terra-(c)
Cambará, de onde provém a elite fundadora do 
Rio Grande do Sul. 

 são pouco densas psicologicamente, fato (d)
comprovado pela pouca importância que 
representam durante a narrativa de O Continente 

 são os personagens centrais de O Retrato. (e)

 I.R. (f)

 

�

REDAÇÃO�

 
A partir do tema apresentado no texto gerador das questões da prova, você está convidado a fazer uma reflexão e, 

após isso, ponderar sobre a forma como reagiria com relação ao perdão. Você seria capaz de perdoar? Em que 

circunstâncias? Que tipo de ofensas/agressões, em sua opinião, são passíveis de perdão? Quais não são? Por quê? 

Lembre-se de que você deve ver o texto gerador das questões apenas como elemento motivador, não sendo 

permitido utilizá-lo, no todo ou em parte, na sua produção textual.   

Apresente seu ponto de vista num texto dissertativo-argumentativo, no qual podem ser inseridos exemplos 

pessoais para fundamentar a discussão. 
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Geografia�

6�

Em entrevista, o juiz do Trabalho Grijalbo 

Fenandes Coutinho argumenta que, sobre a terceirização, 

“[...] os impactos são todos negativos para o trabalhador. 

Não há sequer uma vantagem. A terceirização surge com 

maior intensidade a partir dos anos 70 e ganha corpo 

definitivamente no Brasil na década de 90. Hoje é uma 

verdadeira febre. 

A terceirização tem dois propósitos muito 

evidentes: o econômico e o político. Sua razão 

econômica é permitir aos patrões a diminuição de custos 

com a exploração da mão de obra. Vários argumentos são 

usados no sentido de que se trata de especialização, de 

racionalização, mas tudo isso é secundário. A outra razão 

é a de cunho político. Nesse ponto, o objetivo é dividir os 

trabalhadores, fragmentá-los, especialmente em suas 

representações sindicais. 

A ideia de que a terceirização cria novos postos 

de trabalho é inverídica. Os postos de trabalho são uma 

necessidade de determinado setor. Ou você utiliza a mão 

de obra contratada diretamente pelo tomador de serviços 

ou o faz por meio da terceirização” (TRT4.Jus, 2013). 

 
Indique a alternativa que aponta três 

características do trabalho terceirizado. 
 

 Menor tempo médio de permanência no (a)
emprego, rendimento médio salarial menor e 
jornada média de trabalho maior. 

 Jornada média de trabalho maior, rendimento (b)
médio salarial menor e maior tempo médio de 
permanência no emprego. 

 Maior tempo médio de permanência no emprego, (c)
rendimento médio salarial maior e jornada média 
de trabalho maior. 

 Rendimento médio salarial maior, jornada média (d)
de trabalho maior e maior tempo médio de 
permanência no emprego. 

 Jornada média de trabalho maior, período de (e)
férias de 45 dias, distribuído em dois momentos 
no ano, e maior flexibilização das atividades 
executadas.  

 I. R. (f)

 

 

 

 

7�

Imagem: Desembarque de italianos no porto de Santos, SP. 

No Brasil, como em parte significativa do 

mundo, falar de processo migratório é um movimento 

analítico complexo, que envolve inúmeros contextos 

internos e externos. Como exemplo, temos desde as 

migrações forçadas que os indígenas e os negros 

africanos escravizados sofreram, até as dos brancos 

europeus e as dos orientais. 

Na contemporaneidade, especificamente no 

início do século XXI, verifica-se que o processo continua 

complexo e intenso, sendo o Brasil um país que atrai 

imigrantes. Há imigrantes, oriundos das Américas, 

Oriente Médio, África, Ásia, Oceania e Europa. Somam-se, 

ainda as contínuas e diversas migrações internas e 

externas de brasileiros.  

 
Aponte a alternativa que evidencia um 

importante fator de promoção da migração, 
interna e/ou externa, no Brasil no século XXI. 

 
 Melhoria da qualidade de vida, com a eliminação (a)

da pobreza e incentivos governamentais como o 
Bolsa Família, destinados a famílias de 
migrantes. 

 Atrativos naturais, pois, apesar do avanço da (b)
degradação ambiental no mundo, o Brasil 
consegue manter intactos os seus recursos 
naturais. 

 Período de crescimento econômico sustentado (c)
exclusivamente pelo setor privado, Organizações 
não governamentais e a intervenção 
administrativa e financeira de países 
desenvolvidos. 

 Período de crescimento econômico sustentado, (d)
em grande parte, por meio do 
incentivo/investimento/financiamento do Estado 
Federal brasileiro. 

 Incentivo de Organizações não governamentais, (e)
que atraem com falsas propagandas os 
imigrantes.  

 I.R. (f)
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Fonte: Itapenoticias, 2016. 

Sobre o Zika Vírus, é correto afirmar que 
 

 é transmitido pelo barbeiro, com ocorrência em todos os locais que possam, minimamente, acumular água. (a)

 é transmitido pelo contato corporal, pelo compartilhamento de peças de roupas e pelo ar. (b)

 é transmitido por um mosquito chamado Aedes aegpti, com ocorrência em todos os locais que possam, (c)
minimamente, acumular água durante todo o ano; contudo, no Brasil, há um menor número de casos no inverno. 

 é transmitido por um mosquito chamado Aedes aegpti, com ocorrência predominante em bairros periféricos (d)
irregulares e o maior número de casos ocorre no inverno e no outono. 

 é transmitido por um mosquito chamado Aedes aegpti, com ocorrências pontuais nas zonas urbanas, não (e)
chegando a ser considerado um problema urbano grave, uma vez que pode ser combatido com repelente. 

 I.R.(f)

9�

Leia as citações abaixo: 
 
“O Censo Agropecuário 2006, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mostra que a concentração de terras persiste no País. A 

concentração e a desigualdade regional é comprovada 

pelo Índice de Gini da estrutura agrária do País. Quanto 

mais perto esse índice está de 1, maior a concentração. 

Os dados mostram um agravamento da concentração de 

terras nos últimos 10 anos. O Censo do IBGE mostrou um 

Gini de 0,872 para a estrutura agrária brasileira, superior 

aos índices apurados nos anos de 1985 (0,857) e 1995 

(0,856)” (Estadão, 2009). 

“O Brasil registrou durante o primeiro governo 

da presidente Dilma Rousseff um aumento de 

concentração de terras em grandes propriedades 

privadas de pelo menos 2,5%. Dados do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra) revelam que, 

entre 2010 e 2014, seis milhões de hectares passaram 

para as mãos dos grandes proprietários — quase três 

vezes o estado de Sergipe. Segundo o Sistema Nacional 

de Cadastro Rural, as grandes propriedades privadas 

saltaram de 238 milhões para 244 milhões de hectares” 

(O Globo, 2015) 

 
 

As matérias jornalísticas apresentadas 
apenas evidenciam um fato histórico brasileiro: a 
concentração de terra e, por conseguinte, de 
produção de alimentos e de riqueza. 

Sobre a concentração de terras no Brasil, 
é correto afirmar que as consequências são 

 
 aumento do número de vagas de trabalho no (a)

campo e menor processo de modernização da 
agricultura. 

 êxodo rural seguido do inchaço urbano e (b)
aumento das áreas periféricas, aumento do 
desemprego no campo e ampliação da 
desigualdade socioeconômica.   

 ampliação da a diversidade de alimentos (c)
cultivados no Brasil, mediante o latifúndio, 
visando a atender as necessidades alimentares 
da/o/s brasileira/o/s. 

 diminuição da desigualdade social, econômica e (d)
política, junto ao histórico respeito às terras 
indígenas, quilombolas e aos movimentos sociais 
de luta por Reforma Agrária. 

 diminuição da degradação ambiental no campo, (e)
aumento da geração de renda para o 
latifundiário, ampliação das vagas de trabalho no 
campo, redução do êxodo rural e migração de 
retorno permanente da cidade para o campo. 

 I. R. (f)
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A primeira Revolução Industrial teve, em 
meados do século XVIII, origem na Inglaterra, sendo 
resultado do processo de ampliação de acumulação 
de capital e de técnicas/conhecimentos que 
permitiram a construção das máquinas a vapor.  

Nos dias de hoje, é sabido que se vivencia a 
terceira Revolução Industrial.  

Aponte a alternativa que evidencia 
corretamente características da Terceira 
Revolução industrial. 

 
 Microeletrônica, robótica e microbiologia, os três (a)

atravessados pela revolução que a 
microeletrônica produz na informática (ciência do 
tratamento e comunicação das informações). 

 Máquinas de tear, ampliação da utilização de (b)
petróleo como fonte energética e sustentabilidade. 

 Eliminação da desigualdade industrial entre os (c)
países, utilização do modo produtivo fordista e 
um menor período de trabalho.  

 Microbiologia, menor flexibilização do regime de (d)
trabalho e de contratação do trabalhador e dos 
setores de produção. 

 Macroeletrônica, microbiologia e radiação, os (e)
três atravessados pela revolução que a 
macroeletrônica produz na informática (ciência 
do tratamento e comunicação das informações). 

 I.R. (f)

Matemática�

11�

Ao lançar-se uma moeda viciada, a 
probabilidade de ocorrer coroa é 20% maior do que a 
de ocorrer cara. 

Nessas condições, se essa moeda for 
lançada três vezes, a probabilidade de ocorrer 
cara nos três lançamentos está entre 

 
 2% e 5%. (a)

 5% e 8%. (b)

 8% e 12%. (c)

 12% e 15%. (d)

 15% e 18%. (e)

 I.R. (f)

12�

Dados os pontos A = (2, 3), B = (5, 1) e a 
reta r de equação �� � � � � � �, o ponto C, 
pertencente à r tal que a área do triângulo ABC 
seja 17 u.a., tem coordenadas iguais a 

 

 C	�	
4,– 4�. (a)

 C	� �4,
–9

2
	. (b)

 C	�	
4,– 4�   ou   C	�	( –9

2
,13). (c)

 C	� �–4,
–9

2
    ou   C	�	(13, 4). (d)

 C	�	�4,13�   ou   C	�	( –9

2
, – 4). (e)

 I.R. (f)

13�

Considere a matriz � � ��� ���� ��� e o 

lançamento simultâneo de dois dados. Nessa matriz, 
cada elemento �� é a probabilidade de se obter a 
soma � nas faces superiores dos dados. 

Nessas condições, para que o sistema 

�. ���� � �
�
��	seja compatível indeterminado, a 

relação entre � e � deve ser 
 

 2n	–	3m	=	0.	(a)

 n	+	m	=	0. (b)

 n	–	m	=	0. (c)

 3n	–	2m	=	0.	(d)

 3n	–	m	=	0. (e)

 I.R. (f)
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Considere as equações de curvas abaixo: 
 

��: �� � �� � �� � � 
��: �� � �� � � � �, com �  � 
��: �� � ��� � �� � ��� � � 
��: �� � ��� � �� � ��� � � 
 

Qual das figuras a seguir representa os gráficos de todas essas equações, em um mesmo sistema 
de coordenadas? 

 
(a)  

 

 

 

 

(b)  

 

 

 

 

(c)  

 

 

 

 

(d)   

 

 

 

 

 

(e)  

 

 

 

 

(f) I.R.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFPel – PAVE 2014/2016– 3ª etapa  (Aplicação: 20/11/2016) 9 / 24 

15�

Um capital X aplicado à taxa de 10% a.m., após capitalização no regime de juros simples, foi 
quadruplicado. Nessas condições, é correto afirmar que o tempo de capitalização, em anos, foi de 

 
 2,5. (a)

 3. (b)

 3,5. (c)

 2,1. (d)

 3,1. (e)

 I.R. (f)

História�

16�

No decorrer de 2016, estudantes secundaristas 

ocuparam escolas estaduais de diversas cidades do Rio 

Grande do Sul. Entre as razões do movimento estavam a 

defesa de uma melhor qualidade de ensino, a garantia do 

ensino público e gratuito e o apoio à greve de 

professores estaduais. Desde o final do século XIX e o 

início do século XX, com a consolidação das relações 

capitalistas de trabalho no Brasil e a constituição de uma 

classe operária, as diversas categorias da classe 

trabalhadora brasileira passaram a se organizar para 

defender seus direitos e avançar nas conquistas por 

melhores condições de trabalho (CAMPOS, Flavio de. MIRANDA, 

Renan Garcia. Oficina de História: história integrada. 1ª ed. São Paulo: 

Ed. Moderna, 200. p 230). 

  

Duas grandes tendências políticas 
destacaram-se no movimento operário brasileiro 
até 1922, e suas influências estão presentes nos 
movimentos atuais. Quais são elas?  
 

 O modernismo e o cubismo. (a)

 O capitalismo e o fascismo. (b)

 O socialismo utópico e o socialismo científico. (c)

 O anarquismo e o socialismo. (d)

 O nazismo e o fascismo. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

17�

“Em novembro de 1910, marinheiros dos 

encouraçados São Paulo e Minas Gerais amotinaram-se e 

prenderam seus oficiais. Liderados pelo negro João 

Cândido, eles reivindicavam o fim dos castigos corporais 

a que eram submetidos, a redução da jornada e o 

cumprimento da lei de aumento salarial.” (CAMPOS, Flavio 

de. MIRANDA, Renan Garcia. Oficina de História: história integrada. 1ª 

ed. São Paulo: Ed. Moderna, 200. p 229). 

 

O fragmento de texto caracteriza a 
 

 Revolta da Chibata. (a)

 Revolta da Vacina. (b)

 Revolução Farroupilha. (c)

 Cabanagem. (d)

 Balaiada. (e)

 I.R. (f)
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A Constituição Brasileira em vigor, 
promulgada em 1988, define para a organização 
política do Brasil 

 
 a democracia liberal com separação dos três (a)

poderes e a eleição direta para todos os cargos 
do Executivo, Legislativo e Judiciário, prevendo a 
realização de dois turnos nas eleições dos 
cargos executivos mais importantes (presidente 
da República, governadores de estado e 
prefeitos dos municípios com mais de 200 mil 
habitantes); voto obrigatório para pessoas entre 
18 e 70 anos. 

 a democracia liberal com separação dos três (b)
poderes e a eleição direta para todos os cargos 
do Executivo e Legislativo, prevendo a realização 
de dois turnos nas eleições dos cargos 
executivos mais importantes (presidente da 
República, governadores de estado e prefeitos 
de todos os municípios brasileiros); voto 
obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. 

 a democracia liberal com separação dos três (c)
poderes e a eleição direta para todos os cargos 
do Executivo e Legislativo, prevendo a realização 
de eleição em um turno dos cargos executivos 
mais importantes (presidente da República, 
governadores de estado e prefeitos dos 
municípios com mais de 200 mil habitantes); voto 
obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. 

 a democracia liberal com separação dos três (d)
poderes e a eleição direta para todos os cargos 
do Executivo e Legislativo, prevendo a realização 
de dois turnos nas eleições dos cargos executivos 
mais importantes (presidente da República, 
governadores de estado e prefeitos dos 
municípios com mais de 200 mil habitantes); voto 
obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. 

 a democracia liberal com separação dos três (e)
poderes e a eleição direta para todos os cargos 
do Executivo e Legislativo, prevendo a realização 
de dois turnos nas eleições dos cargos 
executivos mais importantes (presidente da 
República, governadores de estado e prefeitos 
dos municípios com mais de 200 mil habitantes); 
voto facultativo para pessoas entre 18 e 70 anos. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

19�

Em 2016 um processo de impeachment da 
presidenta em exercício, Dilma Rousseff, foi 
encaminhado pela Câmara de Deputados ao Senado 
Federal no Brasil. O impeachment corresponde a um 
processo instaurado com base em denúncia de crime 
de responsabilidade contra alta autoridade do poder 
executivo ou judiciário.  

O presidente da República Federativa do 
Brasil que sofreu impeachment foi  

 
 Emilio Garrastazu Médici (1969 – 1974). (a)

 Getúlio Vargas (1930 – 1945). (b)

 Juscelino Kubitschek (1956 – 1961). (c)

 Fernando Collor de Mello (1990 – 1992). (d)

 Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2011). (e)

 I.R. (f)

20�

O termo fascismo vem do italiano fascio, palavra 

derivada de fascis, que em latim significa feixe, fardo de 

varas. Os fascis eram usados pelos magistrados romanos 

para açoitar condenados por crimes. Benito Mussolini 

(1883 - 1945), líder do Partido Nacional Fascista na Itália, 

usou o plural, fasci, para designar os grupos de combate 

do seu partido (MOTA, Myrian Becho e BRAICK, Patrícia Ramos. 

História: das Cavernas ao Terceiro Milênio, São Paulo: Moderna, 

2002 p. 447) 

 Sobre o fascismo é correto afirmar que  
 

 foi um movimento isolado, restrito à Itália, contra (a)
a democracia liberal, considerada responsável 
pela desordem social e econômica. 

 na Itália, caracterizou-se por atacar a democracia (b)
liberal, considerada responsável pela desordem 
social e econômica, mas espalhou-se para outros 
continentes onde adquiriu características próprias.  

 foi um fenômeno mundial, que defendeu a (c)
democracia liberal, buscando um reordenamento 
da sociedade ocidental após a quebra da Bolsa 
de Nova York em 1929. 

 na América Latina, o fascismo apresentou as (d)
mesmas características que o fascismo europeu, 
podendo, em ambos os casos, ser visto como 
parte integrante do declínio e da queda do 
modelo liberal. 

 foi um fenômeno mundial que provocou o ataque (e)
simultâneo a sindicatos, jornais e comícios 
socialistas e comunistas em todos os 
continentes.  

 I.R. (f)
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Física�

21�

Considere a seguinte afirmação: Quem aquece a água no chuveiro de uma residência é a corrente elétrica 
e não a resistência elétrica. Com base na sentença acima, podemos dizer que ela está 

 correta, uma vez que quanto maior for a (a)
resistência elétrica maior será a corrente elétrica. 

 errada, uma vez que quanto menor for a (b)
resistência elétrica menor será a corrente 
elétrica. 

 errada, uma vez que não há relação entre a (c)
corrente elétrica e a resistência elétrica. 

 correta, uma vez que quanto menor for a (d)
resistência elétrica maior será a corrente elétrica. 

 correta, uma vez que na teoria não há relação (e)
entre corrente elétrica e resistência elétrica. 

 I.R. (f)

 

22�

Considere os esquemas A, B e C, individualmente, apresentados na figura abaixo. Cada esquema 
consiste em um conjunto de esferas metálicas de massas iguais, suspensas por fios isolantes ideais de massas 
desprezíveis. As esferas com carga conhecida estão identificadas com sinal positivo. Não sabemos o sinal das 
cargas das demais esferas. 

 
A partir do esquema, considere as seguintes afirmações com relação ao sinal das cargas. 
 

 O esquema A é impossível de ocorrer. I)

 No esquema A a esfera 1 possui carga positiva. II)

 No esquema B as cargas das esferas 2 e 3 são ambas negativas. III)

 No esquema B as esferas 2 e 3 possuem cargas iguais, mas não é possível determinar o sinal da carga das IV)
esferas. 

 No esquema C as esferas 4 e 5 possuem cargas iguais e negativas. V)

 No esquema C as esferas 4 e 5 possuem cargas iguais e positivas. VI)

 No esquema C, não é possível determinar o sinal da carga das esferas 4 e 5. VII)

Está(ão) correta(s): 
 

 II, V e VII, apenas. (a)

 III, apenas. (b)

 I, IV e VI, apenas. (c)

 I e VII, apenas. (d)

 II, IV e VII, apenas. (e)

 I.R.  (f)
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23�

O átomo de hidrogênio é um dos elementos químicos mais abundantes no universo, constituído 
basicamente de um próton, um nêutron e um elétron. Sabendo-se que o próton tem massa aproximadamente 
1836 vezes maior que a massa do elétron e que ambos possuem carga elétrica de igual valor, porém de 
sinais opostos (próton com carga positiva e elétron com carga negativa), com base na força elétrica 
podemos afirmar que 

 
 o próton atrai o elétron com força elétrica maior do que a força com que o elétron atrai o próton. (a)

 o elétron atrai o próton com a mesma força elétrica que o próton atrai o elétron. (b)

 em comparação com o elétron, a força elétrica exercida pelo próton é maior porque ele possui massa maior. (c)

 a força elétrica que atua no elétron depende do próton e do nêutron, já que ambos estão no núcleo do átomo. (d)

 a força elétrica é repulsiva, já que o próton e o elétron possuem cargas opostas. (e)

 I.R. (f)

 

24�

A figura abaixo representa um esquema de três lâmpadas idênticas ligadas a uma bateria. Durante um 
determinando tempo, as três lâmpadas permanecem ligadas, até que uma delas queima, conforme representado.  

 
Um observador que analisa o circuito será capaz de concluir que a corrente elétrica nas lâmpadas 

que permanecem ligadas 
 

 ligadas será maior. A corrente entre a bateria e o terminal A será menor do que era antes de a lâmpada (a)
queimar. 

 ligadas não é modificada. A corrente entre a bateria e o terminal A permanecerá como era antes de a lâmpada (b)
queimar. 

 fica menor. A corrente entre a bateria e o terminal A será menor do que era antes de a lâmpada queimar. (c)

 fica maior, já que a bateria passa a fornecer uma corrente maior devido à queima de uma lâmpada. (d)

 não é modificada. A corrente entre a bateria e o terminal A será menor do que era antes de a lâmpada (e)
queimar. 

 I.R. (f)
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25�

Em dois fios paralelos, retilíneos e infinitos passam duas correntes i1 e i2. O sentido da corrente está 
representado em cada um dos fios, sendo que a corrente do fio 2 é o dobro da corrente do fio 1. 

 
A distância entre os fios é d, conforme a figura. A partir da situação exposta, considere as 

afirmativas: 
 

 Para a mesma distância radial d a partir de cada um dos fios, o campo magnético produzido pela corrente 2 I)
é maior que o campo magnético produzido pela corrente 1. 

 A força magnética sentida pelo fio 1 é maior que a força magnética sentida pelo fio 2. A força entre os fios é II)
atrativa. 

 A força magnética sentida pelo fio 1 tem a mesma intensidade da força magnética sentida pelo fio 2. A força III)
entre os fios é atrativa. 

 A força magnética sentida pelo fio 1 tem a mesma intensidade da força magnética sentida pelo fio 2. A força IV)
entre os fios é repulsiva. 

 A força magnética é proporcional ao produto das correntes e inversamente proporcional à distância que V)
separa os dois condutores. 

Estão corretas as sentenças: 
 

 III e V, apenas. (a)

 I, II e V, apenas. (b)

 II e IV, apenas. (c)

 IV e V, apenas. (d)

 I, III, e V, apenas. (e)

 I.R. (f)
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Biologia�

26�

Sabe-se que a cor dos olhos humanos é uma herança poligênica, ou seja, muitos genes atuam na 
determinação dessa característica. Assim, é sabido que a cor dos olhos é dada pela melanina. Logo, o alelo (A) 
que determina a quantidade de melanina responsável pelo olho castanho é dominante sobre o alelo que determina 
a coloração azul. Outro alelo de outro gene que atua nesta coloração é responsável pela coloração verde, que 
apresenta grande quantidade de pigmentos de gordura e é um alelo dominante em relação ao alelo que determina 
a cor azul, com pouca quantidade de pigmentos de gordura. 

Observe o quadro abaixo: 
 

 Cor dos olhos dos pais Cor dos olhos dos filhos 

1 Castanhos + Castanhos Castanhos ou verdes ou azuis 

2 Verdes + Castanhos Castanhos ou verdes ou azuis 

3 Azuis + Castanhos Castanhos ou verdes ou azuis 

 
A partir do quadro, assinale a alternativa que corresponde à maior probabilidade de os filhos 

apresentarem olhos de coloração verdes, azuis e castanhos, respectivamente 
 

 2,3,1. (a)

 3,2,1. (b)

 1,2,3. (c)

 3,1,2. (d)

 2,1,3. (e)

 I. R. (f)
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27�

A partir de processos biotecnológicos foi 
possível sequenciar o genoma de alguns eucariotos, 
desde um fungo até o humano. Porém, sobre o 
genoma humano é correto afirmar que o genoma 
humano 

 
 pode ser dividido em genoma nuclear e genoma (a)

mitocondrial, sendo que os genes mitocondriais 
têm transmissão somente da linhagem materna. 

 tanto nuclear quanto mitocondrial, é fruto do (b)
processo de fecundação, portanto é oriundo 
tanto do pai quanto da mãe, não importando se 
for nuclear ou mitocondrial. 

 é o que contém o maior número estimado de (c)
genes, sendo que a menor parte deste genoma 
não tem transcrição, sendo  conhecida como 
DNA lixo. 

 pode ser dividido entre genoma nuclear e (d)
genoma mitocondrial, em que os genes 
mitocondriais provêm do espermatozoide, e se 
apresentam em grande quantidade devido ao 
movimento flagelar.  

 apresenta grande variação entre os indivíduos, (e)
por isso o genoma mitocondrial é essencial na 
realização de testes de paternidade feitos por 
meio de terapias gênicas. 

 I.R. (f)

28�

O Rio de Janeiro foi sede dos Jogos 
Olímpicos no ano de 2016 e mostrou ao mundo a 
união dos povos, o que vale muito mais do que a 
conquista de uma medalha. A união dos povos é 
simbolizada por argolas que representam o elo entre 
os continentes. Considerando que as olimpíadas 
acontecessem na Pangeia durante parte da era 
Mesozóica (de 66 a 245 milhões de anos atrás), o 
símbolo olímpico estaria representado por 
quantas argolas? 

 

 Quatro argolas. (a)

 Uma argola. (b)

 Cinco argolas. (c)

 Três argolas. (d)

 Duas argolas. (e)

 I.R. (f)

 

 

29�

O sexo sem proteção pode causar desde 
doenças sexualmente transmissíveis até uma gravidez 
indesejada. Para que se evitem tais problemas, existem 
diferentes métodos, tais como a camisinha masculina e 
a feminina, a pílula do dia seguinte, o coito interrompido 
e a pílula anticoncepcional. Qual das afirmativas 
abaixo está correta? 

 

 Para evitar a transmissão de doenças (a)
sexualmente transmissíveis, o método mais 
adequado é o uso da pílula anticoncepcional. 

 Para evitar a gravidez indesejada e a (b)
transmissão de doenças sexualmente 
transmissíveis, o método mais adequado é o uso 
do coito interrompido. 

 Para evitar a gravidez indesejada, o método mais (c)
adequado é o uso do coito interrompido. 

 Para evitar a gravidez indesejada e a (d)
transmissão de doenças sexualmente 
transmissíveis, o método mais adequado é o uso 
de pílula anticoncepcional e do coito 
interrompido. 

 Para evitar a gravidez indesejada e a (e)
transmissão de doenças sexualmente 
transmissíveis, o método mais adequado é o uso 
de camisinha masculina. 

 I.R. (f)

30�

Um dos critérios para a classificação animal 
é a embriologia. Na maioria dos filos animais surge 
uma cavidade geral do corpo entre os folhetos da 
mesoderme, o chamado celoma. Assim, podemos ter 
animais acelomados, pseudocelomados e 
celomados. 

Assinale a alternativa em que os 
espécimes correspondem, respectivamente, a 
animais celomados, acelomados e 
pseudocelomados. 

 
 Minhoca, Schistosoma mansoni, Ascaris (a)

lumbricoides.  

 Minhoca, Taenia solium, Pomacea canaliculata.  (b)

 Taenia solium, minhoca, Ascaris lumbricoides. (c)

 Pomacea canaliculata, Taenia solium, (d)
Schistosoma mansoni. 

 Schistosoma mansoni, Pomacea canaliculata, (e)
minhoca. 

 I.R. (f)
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Química�

31�

Qual é o polissacarídeo de origem vegetal 
que apresenta estrutura ramificada com ligações 
α1-4 e α1-6? 

 
 Sacarose. (a)

 Celulose. (b)

 Maltose. (c)

 Amido. (d)

 Glicogênio. (e)

 I.R. (f)

32�

Na estrutura do naftaleno, os carbonos 
terciários apresentam 

 

 hibridação sp2 e número de oxidação –1. (a)

 hibridação sp e número de oxidação zero. (b)

 hibridação sp e numero de oxidação +1. (c)

 hibridação sp2 e número de oxidação zero. (d)

 hibridação sp3 e numero de oxidação –1. (e)

 I.R. (f)

�
33�

A oxidação do álcool sec-butílico produz 
uma cetona. Com relação a esse álcool e a essa 
cetona, podemos afirmar que 

 
 o álcool não apresenta carbono quiral e a cetona (a)

tem um carbono quiral. 

 os nomes IUPAC desses compostos são (b)
respectivamente butanol-1 e butanona-2. 

 esses dois compostos são isômeros de função. (c)

 esses dois compostos apresentam cadeias (d)
carbônicas ramificadas. 

 o álcool apresenta um carbono quiral e a cetona (e)
não tem carbono quiral. 

 I.R. (f)

 

 

 

34�

O Teflon® é um polímero bastante usado em 
revestimento antiaderente de utensílios de cozinha 
como as panelas. É uma marca registrada de 
propriedade da empresa DuPont e é formado por 
monômeros cuja fórmula química é F2C=CF2 . Qual 
é o nome desse monômero? 

 
 Difluor etano. (a)

 Tetrafluoretileno. (b)

 Tetrafluor etano. (c)

 Etileno. (d)

 Fluoreto de carbono. (e)

 I. R. (f)

35�

O Citral ou 3,7-dimethyl-2, 6-octadienal ou 
Lemonal é um composto que tem forte aroma de 
limão e é amplamente usado na indústria alimentícia.  

 

 
Citral 

 
A função química e a classificação da 

cadeia carbônica do citral são, respectivamente, 
 

 cetona; heterogênea, insaturada, normal. (a)

 éster; homogênea, alicíclica, normal. (b)

 ácido carboxílico; heterogênea, saturada, (c)
ramificada. 

 hidrocarboneto; heterogênea, saturada, normal. (d)

 aldeído; homogênea, insaturada, ramificada. (e)

 I.R. (f)
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espanhol�

Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

SON RASGOS EVOLUTIVOS QUE PERDIERON SUS UTILIDADES PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA O 
SALUD. 

 

 
Los lóbulos de las orejas son una de las partes del cuerpo que no nos sirven para nada. 

 

 

El tema se disparó luego de que un artista español-marroquí, llamado Karim Boumjimar, compartiera en su perfil 1 

de Twitter su nueva “obra de arte”, que consta de su cuerpo sin los pezones, los que luego los puso a la venta, juntos o 2 

separados. Más allá de la provocación artística y de su veracidad, algo que aún no se comprobó, el joven de 18 años 3 

despertó la duda: ¿podemos los humanos vivir sin los pezones? ¿o cualquier otra parte del cuerpo? 4 

Y, según le aseguró el doctor Andrew Rochford al diario británico The Daily Mail, la respuesta es sí. “Existen rasgos 5 

que a nivel evolutivo ya no necesitamos”, explicó Rochford, quien enumeró otras partes del cuerpo que ya no tienen ningún 6 

tipo de utilidad para nuestra supervivencia o la salud. (...) 7 

El apéndice 8 

Este pequeño órgano en forma de tubo que está unido al intestino grueso y se encuentra en la parte inferior 9 

derecha del abdomen, no lo necesitamos para nada. “Hubo una época en la que el apéndice ayudaba a digerir ciertos 10 

materiales vegetales que consumían los seres humanos, sustancias que nunca hemos vuelto a comer”, declaró Rochford. 11 

En general, los humanos sólo notamos este órgano cuando se inflama (apendicitis), provocando fuertes dolores, y 12 

hay que extraerlo. Si eso no sucede, no pasa nada, ya que no tiene ninguna función en el cuerpo. 13 

Los músculos que mueven las orejas 14 

A menos que haya gente que nos pague para mover las orejas, estos músculos no sirven para nada. Rochford 15 

explica que en nuestra evolución poder mover las orejas tuvo su utilidad, mantenernos alertas de nuestros depredadores. 16 

“Los animales los siguen usando. Captan mejor los sonidos ambientales, cazan o agarran por sorpresa a un depredador que 17 

los acecha”, agregó. 18 

Las muelas del juicio 19 

Geniales para roer y arrancar la dura piel de animales recién cazados, la realidad es que las muelas del juicio hoy no 20 

son necesarias para el tipo de alimentos que consumimos. Por lo general, acaban desarrollándose en algún momento de 21 

nuestras vidas pero casi nadie sale indemne de este surgimiento. Se calcula que solo el 5% de la población cuenta con un 22 

juego sano de estos terceros molares. (...) 23 

Los lóbulos de las orejas 24 

“¿Para qué pueden servirnos aparte de para ponernos aros?”, se preguntó el doctor. No, no sirven para nada. Es un 25 

rasgo evolutivo que de a poco va desapareciendo. 26 

Sin embargo, según BBC Focus, los lóbulos de las orejas tienen un buen suministro de sangre y pueden ayudar a 27 

mantener la oreja a una temperatura cálida. 28 

Pero podría ser, simplemente, que la selección natural todavía no los haya eliminado. También hay evidencia que 29 

apunta a que los seres humanos los encontramos atractivos. 30 

 

http://www.clarin.com/buena-vida/salud/partes-cuerpo-sirven_0_1577842355.html 
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Qual das alternativas abaixo contém o 
título do artigo? 

 
 Estas partes del cuerpo no nos sirven para nada. (a)

 Rasgos evolutivos que siempre serán (b)
necessários. 

 Las uñas no son más imprescindibles. (c)

 A nivel evolutivo seguimos necesitando los (d)
mismos rasgos. 

 Cada vez más la humanidad sobrevive. (e)

 I.R. (f)

37�

Observe as afirmativas abaixo. 
 

 O apêndice sempre é extirpado por causa da I)
má alimentação vegetal do homem atual. 

 Mexer os lóbulos das orelhas não implica ter II)
melhor audição nos dias de hoje. 

 Quando o homem tinha predadores, mexer as III)
orelhas era de grande utilidade. 

 Não precisamos mais do apêndice por causa IV)
de mudanças na nossa alimentação. 

 Os dentes do siso foram necessários para V)
caçar animais em outras épocas. 

Segundo as informações do texto, estão 
corretas: 

 
 III, IV e V, apenas. (a)

 II, III e IV, apenas. (b)

 I, IV e V, apenas. (c)

 I, II e III, apenas. (d)

 I, II e V, apenas. (e)

 I.R. (f)

38�

Qual das alternativas apresenta um 
sinônimo para a palavra pero, na linha 29?   

 
 Aunque sea. (a)

 Luego. (b)

 Entretanto. (c)

 Mas. (d)

 Por lo tanto. (e)

 I.R. (f)

 

Francês�

 
RÉSEAUX SOCIAUX. EST-CE QUE VOUS AUSSI VOUS PARTAGEZ SANS LIRE ?  

 

 

 

Les articles qui buzzent sont partagés à l’infini sur les réseaux sociaux, mais très rarement… lus. 1 

“C’est une étude déprimante qui le dit : sur 10 personnes qui partageront ce post, 6 ne l’auront pas lu”, relève le 2 

Washington Post. “Selon une nouvelle étude de l’université de Columbia et de l’Inria, 59 % des liens partagés sur les réseaux sociaux ne 3 

sont pas cliqués. La plupart des gens partagent des nouvelles qu’ils n’ont même pas lues”, détaille le quotidien américain. 4 

Le site satirique The Science Post s’est ainsi livré à une petite expérience la semaine dernière : il a publié un article 5 

titré “70 % des utilisateurs de Facebook lisent seulement le titre des nouvelles sur la science avant de commenter”. Seul le premier 6 

paragraphe de l’article était rédigé et le reste était composé de “Lorem ipsum dolor sit amet…”, le faux texte généralement 7 

utilisé en imprimerie pour le calibrage des pages. Un article partagé 46 000 fois, par des internautes qui n’avaient 8 

visiblement pas vu la supercherie.  (...) 9 
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“Pire, l’étude met en avant que ce type de partage à l’aveugle est en fait déterminant dans le choix des informations qui 10 

circulent, par rapport à celles qui tombent dans l’oubli. Donc vos retweets inconsidérés, et ceux de vos amis, façonnent en réalité nos 11 

idées politiques et culturelles”, s’alarme le Washington Post. 12 

 

In: http://www.courrierinternational.com/article/reseaux-sociaux-est-ce-que-vous-aussi-vous-partagez-sans-lire (consultado em 
28/06/2016) 

 

36�

Qual é a afirmativa que resume o 
conteúdo geral do texto? 

 
 Um grande número de pessoas compartilha, sem (a)

sequer ter aberto e lido, postagens no Facebook. 

 Os comentários postados no Facebook (b)
determinam a escolha das notícias que circulam 
ou não. 

 O site científico The Science Post lançou uma (c)
pesquisa a respeito dos compartilhamentos no 
Facebook. 

 A formação da opinião pública sobre as redes (d)
sociais está comprometida, segundo The 

Science Post. 

 Segundo estudo da Universidade de Columbia, (e)
70% dos links compartilhados não foram clicados 
pelos compartilhadores. 

 I.R. (f)

37�

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 

(    ) Um artigo científico foi postado com o título 
“70 % dos usuários do Facebook leem 
somente o título das notícias sobre ciência 
antes de comentar”. 
   

(    ) The Science Post realizou uma experiência 
para identificar os compartilhamentos feitos, 
sem leitura prévia, no Facebook. 
 

(    ) O artigo do The Sciene Post foi 
compartilhado 46 mil vezes por usuários que 
claramente não perceberam a pegadinha. 
 

(    ) A citação latina presente no artigo, e nunca 
comentada pelos internautas que o 
compartilharam, comprovava que os mesmos 
haviam lido o artigo completo. 
 
A sequencia correta de V e F é 
 
 
 
 

 
 

 V – V – V – F. (a)

 F – V – V – F. (b)

 V – F – F – V. (c)

 F – V – F – V. (d)

 F – F – V – V. (e)

 I.R.  (f)

38�

Analise as afirmativas abaixo. 
 

 Setenta por cento dos usuários do Facebook I)
leem apenas os títulos das postagens que lhes 
chamam a atenção antes de compartilhá-las. 

 Os compartilhamentos às cegas dos usuários II)
de Facebook são determinantes na escolha 
das notícias que permanecerão e daquelas 
que serão esquecidas.  

 O Washington Post está alarmado pela III)
realidade das ideias políticas e culturais 
veiculadas às cegas através da rede social. 

O estudo realizado pela Universidade de 
Columbia e pelo Inria comprovou  
 

 I, apenas. (a)

 I, II e III. (b)

 I e II, apenas. (c)

 II, apenas. (d)

 II e III, apenas. (e)

 I.R. (f)
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Inglês�

 

ANCIENT BONES FOUND ON A GREEK MOUNTAINTOP MAY CONFIRM A CHILLING LEGEND 

 

AssociatedPress 

 

Archaeologists have made a sinister discovery at the top of a Greek mountain which might corroborate one of the 1 

darkest legends of antiquity. 2 

Excavations this summer on Mount Lykaion, once worshipped as the birthplace of the god Zeus, uncovered the 3 

3,000-year-old skeleton of a teenager amid a mound of ashes built up over a millennium from sacrificed animals. 4 

Greece's Culture Ministry said Wednesday that the skeleton, probably of an adolescent boy, was found in the heart 5 

of the 30-meter (100-foot) broad ash altar, next to a man-made stone platform. 6 

Excavators say it's too early to speculate on the nature of the teenager's death but the discovery is remarkable 7 

because the remote Mount Lykaion was for centuries associated with the most nefarious of Greek cults: Ancient writers - 8 

including Plato - linked it with human sacrifice to Zeus, a practice which has very rarely been confirmed by archaeologists 9 

anywhere in the Greek world and never on mainland Greece. 10 

According to legend, a boy was sacrificed with the animals and all the meat was cooked and eaten together. 11 

Whoever ate the human part would become a wolf for nine years. 12 

"Several ancient literary sources mention rumors that human sacrifice took place at the altar, but up until a few 13 

weeks ago there has been no trace whatsoever of human bones discovered at the site," said excavator David Gilman 14 

Romano, professor of Greek archaeology at the University of Arizona. 15 

"Whether it's a sacrifice or not, this is a sacrificial altar ... so it's not a place where you would bury an individual. It's 16 

not a cemetery," Romano told The Associated Press. A very unusual detail, he said, was that the upper part of the skull was 17 

missing, while the body was laid among two lines of stones on an east-west axis, with stone slabs covering the pelvis. 18 

The mountaintop in the Peloponnese region is the earliest known site where Zeus was worshipped, and even 19 

without the possible human sacrifice element it was a place of massive slaughter. From at least the 16th century B.C. until 20 

just after the time of Alexander the Great, tens of thousands of animals were killed there in the god's honor. 21 

Human presence at the site goes back more than 5,000 years. There's no sign yet that the cult is as old as that, but 22 

it's unclear why people should otherwise choose to settle on the barren, exposed summit. 23 

Zeus was a sky and weather god who later became the leader of the classical Greek pantheon. 24 

Pottery found with the human remains dates them to the 11th century B.C., right at the end of the Mycenaean era, 25 

whose heroes were immortalized in Greek myth and Homer's epics, and several of whose palaces have been excavated. 26 

So far, only about 7 percent of the altar has been excavated, between 2007-2010 and again this year. 27 

"We have a number of years of future excavation to go," Romano said. "We don't know if we are going to find more 28 

human burials or not  29 

(Adapted from https://www.yahoo.com/news/ancient-bones-found-greek-mountaintop-153400508.html)  
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Qual das alternativas abaixo está 
CORRETA em relação ao texto? 

 
 Apesar da descoberta do esqueleto no local em (a)

que se crê ser um altar de sacrifícios e de 
indícios em textos do passado, os pesquisadores 
não podem afirmar com certeza de que o rapaz 
foi sacrificado. 

 Há evidências de sacrifícios de animais no altar (b)
localizado no topo da montanha que datam do 
ano 1500. 

 Sacrifícios humanos sempre foram realizados (c)
com bastante frequência no território grego. 

 O esqueleto surpreendeu os arqueólogos por (d)
apresentar todos os ossos em bom estado de 
conservação após estar enterrado por 3000 
anos. 

 Falta apenas 7% da área do altar para ser (e)
explorada. 

 I.R. (f)

 

37�

Qual das alternativas abaixo apresenta 
uma relação correta entre o termo expresso no 
texto e seu antônimo? 
 

 whether (linha 16) – if. (a)

 barren (linha 23) – fertile. (b)

 several (linha 26) – little. (c)

 site (linha 14) – webpage. (d)

 amid (linha 4) – among. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38�

O pronome relativo “whose” (linha 26) 
refere-se a: 
 

 Pottery (linha 25). (a)

 Heroes (linha 26). (b)

 Human remains (linha 25). (c)

 The Mycenaean era (linha 25). (d)

 Greek myth (linha 26). (e)

 I.R. (f)
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Interdisciplinares�

39�

O Neoliberalismo nasceu de uma adaptação do modelo liberal às condições do sistema capitalista do século 
XX. Caracteriza-se por considerar que a peça fundamental da economia de um país é o controle dos preços e ao 
Estado caberia a função de combater os excessos da livre concorrência e o controle dos mercados pelos grandes 
monopólios econômicos. Em âmbito mundial, a política neoliberal consolidou-se durante os anos 70 e 80, nos governos 
de Margaret Tatcher, do Reino Unido; Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e Helmut Kohl, da Alema nha Ocidental. 

FONTE: Mota & Braick. História das Cavernas ao Terceiro Milênio, 2ª Ed.,P. 581. 

 
No Brasil a consolidação do neoliberalismo caracterizou-se por uma onda de privatizações de 

empresas públicas e, como se vê no gráfico, 

 
 as privatizações estaduais suplantaram as privatizações federais em mais de 50%. (a)

 os ramos de atividades de Telecomunicações e Energia Elétrica foram os menos atingidos pelas (b)
privatizações, somando 31%. 

 ocorreu em período posterior aos tradicionais países europeus, especificamente entre 1991 e 2002, em que as (c)
privatizações federais corresponderam a mais de 60% do total de privatizações. 

 o ramo de atividade mais atingido pelas privatizações foi o do Petróleo, com mais de 70% do total. (d)

 em 1998 as privatizações estaduais corresponderam ao dobro das privatizações federais. (e)

 I.R. (f)
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A tecnologia do DNA recombinante pode ser 
entendida como uma técnica que permite a 
transferência de DNA de um organismo a outro em 
laboratório. Uma das possibilidades, descritas pela 
literatura, trata do primeiro organismo transgênico 
obtido por Cohen e Boyer (1972), onde o DNA de uma 
célula somática de rã africana foi introduzido em uma 
bactéria. Tal processo é realizado através da 
membrana celular ou biomembrana, a qual consiste 
em um sistema aberto que permite o intercâmbio 
permanente de moléculas complexas e de espécimes 
iônicos entre o interior e o exterior da célula. A 
passagem de partículas através da biomembrana é 
caracterizada por sua permeabilidade celular como 
resultado da atividade fisiológica da célula 
acompanhada de fenômenos elétricos na membrana. 
Tipicamente, a espessura de uma biomembrana é da 
ordem de 7 a 10nm, onde 1nm=10-9 m. Para uma 
biomembrana de 8nm de espessura, o módulo do 
campo elétrico entre o interior e o exterior da célula é 
de E=2,9.106 V/m. Podemos afirmar que 

 
 um dos benefícios alcançados pela tecnologia do (a)

DNA recombinante foi a obtenção de insulina a 
partir de bactérias transgênicas e que a 
diferença de potencial entre a parte interna e 
externa da célula será de 3,63.10-4 V. 

 um dos benefícios alcançados pela tecnologia do (b)
DNA recombinante não foi a obtenção de 
insulina a partir de bactérias transgênicas e que 
a diferença de potencial entre a parte interna e 
externa da célula será de 3,63.10-3 V. 

 um dos benefícios alcançados pela tecnologia do (c)
DNA recombinante foi a obtenção de insulina a 
partir de bactérias transgênicas e que a 
diferença de potencial entre a parte interna e 
externa da célula será de 2,32.10-2 V. 

 um dos benefícios alcançados pela tecnologia do (d)
DNA recombinante foi a obtenção de dopamina a 
partir de bactérias transgênicas e que a 
diferença de potencial entre a parte interna e 
externa da célula será de 23,2 nV. 

 um dos benefícios alcançados pela tecnologia do (e)
DNA recombinante foi a obtenção de endorfina a 
partir de bactérias transgênicas e que a 
diferença de potencial entre a parte interna e 
externa da célula será de 0,363 nV. 

 I. R. (f)

 

41�

Na filosofia contemporânea, podemos destacar 

uma preocupação genérica com a questão da linguagem, 

que levou o filósofo Richard Rorty a situar no final do 

século XIX e nas décadas iniciais do século XX o início de 

um movimento chamado de Virada Linguística. A Virada 

Linguística elevou a linguagem a uma preocupação 

essencial na filosofia contemporânea. (Fonte: Introdução 

à Filosofia, João Mattar, Pearson Prentice Hall, 2010. P. 

87 e 171)  

Sobre a Virada Linguística na filosofia e o 
seu contexto histórico, está correto afirmar que 

 
 o maior representante da Virada Linguística foi I. (a)

Kant, com o movimento iniciado no contexto da 
Guerra Fria. 

 o maior representante do movimento foi J. (b)
Sartre, no contexto dos movimentos de Maio de 
1968. 

 o mais importante representante da Virada (c)
Linguística foi K. Marx, no contexto da Comuna 
de Paris. 

 L. Wittgenstein é um dos principais pensadores (d)
deste movimento iniciado no contexto da 
Primeira Guerra Mundial. 

 F. Nieztsche é um dos maiores representantes (e)
da Virada Linguística na filosofia, movimento 
iniciado no contexto da queda do Muro de 
Berlim. 

 I. R. (f)
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Os atuais modelos de desenvolvimento 
econômico estão fortemente baseados no consumo 
de petróleo. Porém, esta fonte de energia, além de 
contribuir significativamente para a emissão de 
gases de efeito estufa, não é renovável. Isso traz 
para a sociedade atual o desafio de rever seus 
padrões de produção e consumo de mercadorias, 
além de desenvolver fontes alternativas de energia. 
O biogás, obtido a partir de reações anaeróbicas em 
dejetos de animais ou de matéria orgânica existente 
nos aterros sanitários, tem sido utilizado para gerar 
gás de uso doméstico e combustível de veículos. 
Uma das fontes para a produção de metano pode ser 
a celulose dos dejetos. A equação abaixo resume 
esta produção a partir da ose que compõe a 
celulose. 

2C6H12O6 → 6CH3COOH → 3CH4 + 3CO2 

 
Com base na reação, no texto acima e nos 

seus conhecimentos, a ose e a principal 
vantagem do uso desta fonte energética são, 
respectivamente, 

 
 frutose – o Brasil está no seleto grupo de países (a)

que dominam esta tecnologia. 

 isopentano – as usinas pertencem, em sua (b)
maioria, a empresas estatais. 

 etanol – uma alternativa, pós Protocolo de (c)
Quioto, para os países que têm metas de 
redução de emissão de gases de efeito estufa. 

 arabinose – durante sua reação de combustão, a (d)
quantidade de dióxido de carbono liberada pela 
queima é menor em relação aos combustíveis 
fósseis.  

 glicose – contribui para a solução do problema (e)
da destinação do lixo, especialmente das 
grandes cidades. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43�

John Rawls (1921-2002), contrapondo-se ao 
Utilitarismo de Jeremy Bentham (1748-1832) e de 
John Stuart Mill (1806-1873), buscou defender um 
tipo de contratualismo em que resgata certos 
pressupostos das teorias de John Locke, Rosseau e 
Kant. John Rawls defende que os princípios da 
justiça para a estrutura básica da sociedade seriam 
determinados por um contrato original hipotético. Em 
sua opinião, todos os valores sociais devem ser 
distribuídos igualmente, a menos que uma 
distribuição desigual desses valores traga vantagens 
para todos os membros da sociedade. Robert Nozick 
(1938-2002), um dos maiores críticos das teorias da 
justiça distributiva, defende a liberdade e os direitos 
dos indivíduos contra o papel do Estado na 
economia através do conceito de “Estado Mínimo”. 

No que diz respeito às seguintes 
afirmações, escolha a opção correta. 

 
 O “Estado Mínimo”, ao se opor aos princípios da (a)

justiça distributiva, tem por orientação a 
intervenção mínima nos setores produtivos e 
sociais da sociedade. 

 O “Estado Mínimo” tem por princípio a máxima (b)
intervenção nos setores econômicos e sociais, 
com o intuito de fomentar o crescimento 
econômico e garantir a justiça social. 

 O “Estado Mínimo” tem por princípio a máxima (c)
intervenção nos setores produtivos da 
sociedade. 

 A concepção de “Estado Mínimo” tem por (d)
objetivo ampliar a autonomia dos indivíduos, 
preparando a sociedade para o Anarquismo.  

 No “Estado Mínimo”, o controle da propriedade (e)
privada fica sob a responsabilidade do Estado, 
na figura do Presidente democraticamente eleito. 

 I.R (f)


