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PORTUGUÊS 

 
01. Analise as informações. 

 
Um título adequado para a tabela apresentada é: 
 
(A) Como estudar pela internet. 
(B) Dicas para você se desintoxicar da web. 
(C) A forma de eliminar a web de sua vida. 
(D) Como utilizar a internet para relaxar. 
 
Alternativa B 
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As informações do quadro mostram que nem sempre é adequado "ficar conectado" 24 horas por dia e dão alternativas a 
essa situação. 
 
 
Leia os textos I e II, extraídos da seção “Caixa Postal” da revista, para responder às questões de 
números 02 e 03. 
 
Texto I: Qualquer agressão é descontrole e falta de habilidade de educar. Com a palmada, os pais 
ensinam a violência aos filhos. Com que moral podem dizer que não se bata no irmão ou no colega? 
 
Texto II: Os menores têm de respeitar os mais velhos, nem que seja do modo mais doído. Uns tapas, 
beliscões e puxões de orelha nunca fizeram mal a ninguém. Violência é uma coisa totalmente diferente 
de uma educação rígida. 

(Época, 26.07.2010) 

 
02. Comparando os dois textos, conclui-se que “dar umas palmadas nos filhos” é uma questão que 
 
(A) divide opiniões, pois algumas pessoas concebem tal ato como violência, e outras, como forma de se 
impor o respeito aos mais velhos. 
(B) não gera polêmica, pois os adultos tendem a reconhecer a necessidade de tal ato em função do 
respeito que se deve ter pelos mais velhos. 
(C) desencadeia controvérsias, pois alguns defendem tal ato, e outros não, ainda que os defensores das 
palmadas as vejam como forma de educar. 
(D) compromete a moral das crianças, pois tal ato está dissociado de uma educação rígida, necessária 
para que elas saibam respeitar os mais velhos. 
 
Alternativa A 
 
Fica claro que o texto I condena o uso das palmadas, justificando que esse ato induz à violência, já o texto II afirma que 
educar por meio de algumas palmadas não é violência e ajuda as crianças a terem respeito pelos mais velhos. 
O gabarito oficial dá resposta correta a alternativa A, contudo, a alternativa C também nos parece correta e é quase uma 
nova redação da alternativa A. 
A questão deveria ter sido anulada. 
 
03. Analisando as informações apresentadas nos dois textos, fica evidente que haveria alteração de 
sentido se 
 
(A) a expressão “falta de habilidade” fosse substituída por “inabilidade”. 
(B) a oração “Os menores têm de respeitar os mais velhos...” fosse substituída por “O menor tem de respeitar o mais 
velho.” 
(C) a expressão “mais doído” fosse substituída por “mais doido”. 
(D) a oração “Violência é uma coisa totalmente diferente de uma educação rígida.” fosse substituída por “Violência 
é uma coisa absolutamente diferente de uma educação rigorosa.” 
 
Alternativa C 
 
Analisando as alternativas, temos que doído é particípio do verbo doer, enquanto que doido é uma adjetivo, significando 
demente, alienado.  
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04. Leia o texto. 
 

A Embraer decola em solo inglês 
 

A Embraer deverá sair do Salão Aeronáutico de Farnborough, na Inglaterra, como uma das 
grandes vencedoras entre as maiores fabricantes de aviões do mundo. Na quarta-feira 21, o presidente 
da empresa, Horácio Forjaz, afirmou ter engordado em 7,9 bilhões de dólares a carteira de 
encomendas. Um dos contratos assinados no evento, com a companhia aérea europeia Flybe, pode 
chegar a 5 bilhões de dólares se confirmada a entrega de 140 jatos regionais. 

Outra venda, para a americana Republic Airlines, chegou a 960 milhões de dólares, por 24 
unidades do modelo E-190. Também durante a feira, a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou o 
interesse na aquisição de 28 cargueiros KC-390, dos quais o primeiro deverá ser entregue em 2014. 

(CartaCapital, 28.07.2010) 

 
O objetivo do texto é mostrar que 
 
(A) a Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, segundo o Salão Aeronáutico de 
Farnborough, vende para a Europa e Estados Unidos, mas não para os ingleses nem para os brasileiros. 
(B) o cenário mundial tem imposto às maiores fabricantes de aviões do mundo a necessidade de realizar 
negócios de somas pouco vultosas, para que as empresas possam continuar na área. 
(C) o Salão Aeronáutico de Farnborough beneficiou as empresas fabricantes de aviões, especialmente a 
Embraer, que venceu concurso realizado no evento e, dessa forma, conseguiu boas negociações. 
(D) a Embraer está se consolidando como uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, o que se 
pode comprovar pelos negócios realizados durante o Salão Aeronáutico de Farnborough. 
 
Alternativa D 
 
A leitura do texto mostra que a EMBRAER faz negócio com empresa europeias, americanas e com a FAB. Os valores 
monetários são vultosos e não há nenhuma menção as concursos. Essas considerações invalidam as alternativas A, B e C. 
As informações do texto, por outro lado, são bem resumidas pela alternativa D. 
 
05. Analise a charge. 

 
A charge revela que 
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(A) a educação das crianças tem se transformado com o passar do tempo. 
(B) o filho se revela malcriado, sugerindo que o pai não tem coragem de bater. 
(C) a educação de tempos passados era tão concessiva quanto a atual. 
(D) o pai acredita que foi criado com muito mais rigor do que seu pai ou seu avô. 
 
Alternativa A 
 
O diálogo entre o pai e filho mostra que o primeiro faz uma "revisão histórica" das formas de educar em sua família; já o 
filho, propõe "formas" inovadoras de resolução de conflitos. 
Portanto, a alternativa correta é a  letra A. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 06 e 07. 
 

O uso de ônibus urbano nas grandes cidades é imprescindível tanto para atender a população 
quanto para diminuir o número de automóveis nas ruas, se o serviço for de boa qualidade. Mas ao 
mesmo tempo é um meio de transporte que produz um nível considerável de emissões de gases 
nocivos ao ambiente com seus potentes motores a diesel. A solução para evitar esse problema é 
conhecida e consiste na utilização de veículos que produzam menos poluentes, como os movidos a 
etanol, ou nenhum, como hidrogênio e eletricidade. Projetos nesse sentido estão em desenvolvimento 
em várias partes do mundo e o Brasil já possui um protótipo híbrido, movido a hidrogênio e baterias 
acumuladoras de energia, desenvolvido no país. É um ônibus aparentemente convencional para 29 
passageiros sentados e 40 em pé que foi concebido e construído ao longo de cinco anos pelo 
Laboratório de Hidrogênio (LabH2) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa 
de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

(Pesquisa Fapesp, julho de 2010) 
 
06. A preocupação com o meio ambiente é um tema atual que tem despertado o interesse da maioria 
das nações do globo. 
 
Ao tratar dessa questão, o texto deixa claro que 
 
(A) os automóveis e os ônibus são grandes poluidores do meio ambiente e, por essa razão, é preferível 
andar de automóvel. 
(B) hidrogênio e eletricidade poluem tanto quanto o etanol, daí serem opções pouco indicadas quando a 
questão é economia e preservação do meio ambiente. 
(C) as pessoas deixam de utilizar os serviços dos ônibus urbanos quando eles têm qualidade 
questionável, e isso é prejudicial ao meio ambiente. 
(D) o protótipo híbrido do ônibus, mesmo sendo tão poluente quanto os veículos movidos a etanol, é 
uma revolução na pesquisa com combustíveis alternativos. 
 
Alternativa C 

O texto não afirma que é preferível andar se automóvel, mas condiciona o uso de ônibus á qualidade do 
serviço. Categoricamente afirma, ainda, que eletricidade, hidrogênio e etanol são menos poluentes que o 
diesel. Essas observações invalidam as alternativas A, B e D, restando a alternativa C que é 
perfeitamente inferida do texto. 
 
07. Observe a transposição da frase para o plural: 
 
É um ônibus aparentemente convencional... = São uns ônibus aparentemente convencionais... 
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Assinale a alternativa em que a flexão de substantivo e adjetivo ocorre da mesma forma que na frase 
acima. 
 
(A) Era um viés pouco esclarecedor. 
(B) Era um pires bastante simples. 
(C) Era um tênis incrivelmente azul marinho. 
(D) Era um lápis bem azul. 
 
Alternativa D 
 
Temos o substantivo ônibus, que mantém a mesma grafia do singular por ser um substantivo terminado em -s 
proparoxítono. Já o adjetivo convencional faz sua flexão no plural com a substituição de da terminação -l por -is 
(seguindo a regra dos substantivos): convencionais. 
Devemos, então, encontrar uma alternativa em que o substantivo fique invariável no plural e ao adjetivo flexione no 
plural. 
Na alternativa A, temos o substantivo viés, cujo plural é vieses, isso a invalida. 
Na alternativa B, tanto o substantivo pires, como o adjetivo simples ficam invariáveis no plural. 
Na alternativa C, o adjetivo azul marinho fica invariável no plural, esse fato a invalida. 
Na alternativa D, o plural de lápis é lápis e o plural de azul é azuis, sendo, portanto, a alternativa correta. 
 
08. 

 
Entre o que a pomba simboliza e a forma como foi escrita a palavra PAZ, sugerindo-se tiros no animal, 
a relação que se estabelece é de 
 
(A) equivalência. 
(B) oposição. 
(C) complementação. 
(D) inclusão. 
 
Alternativa D 
 
Evidente que se a pomba branca simboliza paz, os tiros no animal, significando, guerra, violência 
estabelece uma relação de oposição. 
 
09. Leia o texto. 
 
Celebridade na web 
 
Ele tem mais de 225 mil seguidores no Twitter. O carioca sem filtro Felipe Neto, de 22 anos, virou 
sensação na internet por causa de seu vlog (www.youtube.com/felipeneto-vlog) politicamente 
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incorreto. Seus comentários – sobre qualquer coisa ou qualquer coisa que lhe incomode – são 
totalmente sem censura. E o pessoal adora. 

(Galileu, agosto de 2010) 

 
O texto apresenta um erro que se corrige com a substituição de 
 
(A) “por causa de” por “devido o”. 
(B) “sobre qualquer coisa” por “sob qualquer coisa”. 
(C) “que lhe incomode” por “que o incomode”. 
(D) “E o pessoal adora” por “Mas o pessoal adora”. 
 
Alternativa C 
 
O verbo incomodar é transitivo direto, exigindo  o (os,a, as) como pronome oblíquo de terceira pessoa e não lhe que é 
reservado para objeto indireto. 
 
10. Leia o texto e assinale a alternativa cujos termos completam, correta e respectivamente, as lacunas. 
 
A cada dia que passa o consumidor está mais consciente de que a saúde está diretamente relacionada 
_____ uma dieta balanceada e segura. A preocupação com o consumo de alimentos com propriedades 
funcionais _____ crescendo pelo fato de os alimentos apresentarem atividades _____ . 
Entretanto, o consumo de hortaliças in natura também pode apresentar riscos _____  saúde. 

(Pesquisa Fapesp, julho de 2010) 
 
(A) a ... vem ... antioxidantes ... à 
(B) à ... vem ... antioxidantes ... a 
(C) à ... vêm ... antioxidante ... à 
(D) a ... vêm ... antioxidante ... a 
 
Alternativa A 
 
Na primeira lacuna, a forma nominal do verbo relacionar, relacionada, exige preposição a (alguma coisa está 
relacionada a outra). 
Na segunda lacuna, o núcleo do sujeito é preocupação (terceira pessoa do singular), a forma verbal correta para a 
concordância é vem. 
Na terceira lacuna temos o substantivo propriedades, seus adjuntos adnominais (funcionais e antioxidantes) 
devem concordar com ele em gênero e número. 
Por fim na quarta lacuna, temos a locução verbal apresentar riscos que exige a preposição a e o substantivo feminino 
saúde que vem acompanha do artigo definido a, daí a necessidade do sinal indicativo de crase. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 11 a 13. 
 

Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o todo inteiro. 
Não fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de 
ambições políticas ou administrativas; o que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez 
pensar, foi um conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para 
depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. 

[...] 
Logo aos dezoito anos quis fazer-se militar; mas a junta de saúde julgou-o incapaz. Desgostou-

se, sofreu, mas não maldisse a Pátria. O ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais 
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do que nunca a amar a “terra que o viu nascer”. Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do 
exército, procurou a administração e dos seus ramos escolheu o militar. 

Era onde estava bem. No meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada inçada de 
quilos de pólvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia, aspirava diariamente aquele hálito 
de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem o hálito da Pátria. 

(Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Adaptado) 

 
11. O narrador, ao falar da personagem, enfatiza que Policarpo Quaresma 
 
(A) estava incapacitado para servir a Pátria, ou seja, sua saúde era débil e, por isso, enfraquecido e sem 
o mesmo sentimento de outros tempos, difamava a ordem social de seu país. 
(B) pretendia, desde moço, seguir uma carreira política, ou seja, dedicar-se a conhecer os problemas do 
país para remediá-los e, para isso, o ideal seria ingressar inicialmente na carreira militar. 
(C) cultivava o conservadorismo, ou seja, era avesso às modernidades, e uma forma de evitá-las era 
obviamente por meio da força que advinha do poder militar e, por isso, tornou-se soldado. 
(D) era um cidadão ufanista, ou seja, com orgulho exacerbado de sua terra natal e, por não poder servir 
à Pátria como militar, encaminhou-se para um ramo afim. 
 
Alternativa D 
 
A leitura do texto nos diz que mesmo não aceito para o serviço militar, Policarpo nunca maldisse a Pátria. Também o 
texto afirma que Policarpo nunca teve qualquer espécie de ambições políticas. O texto também enfatiza que Policarpo 
procura meditar para encontra soluções progressista para o Brasil. 
Essas considerações invalidam as alternativas, A, B e C. 
Por isso, a melhor opção é alternativa D. 
 
12. Se o narrador do texto fosse o próprio Policarpo, o trecho 
 
– Logo aos dezoito anos quis fazer-se militar; mas a junta de saúde julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não 
maldisse a Pátria. – assumiria a seguinte redação: 
 
(A) Logo aos dezoito anos quis fazer-se militar; mas a junta de saúde julguei incapaz. Desgostei-me, 
sofri, mas não maldiria a Pátria. 
(B) Logo aos dezoito anos quis fazer-me militar; mas a junta de saúde julgou-me incapaz. Desgostei-me, 
sofri, mas não maldisse a Pátria. 
(C) Logo aos dezoito anos quis fazer-me militar; mas a junta de saúde julgou eu incapaz. Desgostei-me, 
sofria, mas não maldizia a Pátria. 
(D) Logo aos dezoito anos quis fazer-se militar; mas pela junta de saúde julguei-me incapaz. Desgostei-
se, sofri, mas não maldigo a Pátria. 
 
Alternativa B 
 
O autor faz a narração da obra em terceira pessoa. Se o protagonista, Policarpo Quaresma, tomasse a fala o trecho seria 
redigido em primeira pessoa. 
 
Note que na alternativa A, há uma mistura de pessoas: desgostei-me, julguei e maldiria estão em primeira 
pessoa; enquanto que fazer-se está em terceira pessoa. 
Em C, eu sendo pronome reto não deve ser usado, segundo a norma culta, como objeto direto, além da forma verbal 
maldiria estar inadequada ao contexto. 
Em D, como pode ser notado, fazer-se está na terceira pessoa, os outros verbos e pronomes estão em primeira pessoa, e 
forma verbal maldigo está inadequada ao contexto.  
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13. O sentido que contém as informações do período – Não fora o amor comum, palrador e vazio; fora um 
sentimento sério, grave e absorvente. – está corretamente indicado na seguinte reescrita: 
 
(A) Não fora o amor comum, palrador e vazio; mas um sentimento sério, grave e absorvente. 
(B) Não fora o amor comum, palrador e vazio; portanto um sentimento sério, grave e absorvente. 
(C) Não fora o amor comum, palrador e vazio; como um sentimento sério, grave e absorvente. 
(D) Não fora o amor comum, palrador e vazio; nem um sentimento sério, grave e absorvente. 
 
Alternativa A 
 
A primeira oração tem um sentido oposto ao da segunda oração, portanto, para conectá-las deve-se usar uma conjunção 
coordenativa adversativas, no caso, mas. 
 
14. Assinale a alternativa em que o espaço pode ser substituído pela expressão “o professor e os 
alunos”. 
 
(A) Observou-se ____ cantando no coral. 
(B) Antes do fim da aula, _____ teve que sair da escola. 
(C) Para homenagear o diretor, veio _____ . 
(D) Ontem, _____ foram chamadas para conhecer a nova biblioteca. 
 
Alternativa C 
 
Na alternativa A, temos a voz passiva sintética ou pronominal. Nesse caso, verbo e sujeito (que é composto) devem 
concordar em número e pessoa: Observaram-se ... 
Em B, como o sujeito: o professor e os alunos é composto e vem anteposto ao verbo, este deve ir para o plural: 
tiveram. 
Em D, a frase está na voz passivas sintética e o particípio chamada deveria concordar em gênero com o sujeito que está 
no masculino. 
Na frase C, como verbo está anteposto ao sujeito composto, ele pode concordar em pessoa tanto com os dois núcleos do 
sujeito como com o mais próximo. 
 
15. 

 
Os espaços da primeira fala devem ser preenchidos, correta e respectivamente, com 
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(A) censores ... reinvindicando 
(B) sensores ... revindicando 
(C) censores ... reinvidicando 
(D) sensores ... reivindicando 
 
Alternativa D 
 
A primeira lacuna deve ser preenchida com sensores. Não confundir com a homônima censores, plural de censor 
que é aquele que censura, proíbe. 
A grafia correte é reivindicar e não reinvidicar e nem revindicar! 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
 
16. “O poder concedido ao G-20 foi um passo na direção certa, mas muitas outras mudanças são necessárias, incluindo a 
reestruturação das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, de modo que essas 
instituições também reflitam a nova distribuição de poder.” 

(O Estado de S.Paulo, 23.05.2010) 
 
No texto, a necessidade de uma nova distribuição de poder refere-se à 
 
(A) exclusão de antigas potências muito afetadas pela crise econômica, como o Japão e a Alemanha. 
(B) inclusão de países que recentemente desenvolveram tecnologia nuclear, como a Coreia do Norte. 
(C) crescente importância econômica e geopolítica de países emergentes, como a China e o Brasil. 
(D) ameaça de retorno da bipolaridade que criava oposição entre países , como os Estados Unidos e a 
Rússia. 
 
Alternativa C 
 
O aumento da influência ao G-20 (19 nações mais ricas do globo mais a União Europeia) pode ser atribuído ao peso das 
economias emergentes no mundo atual e também á sua crescente influência geopolítica. 
Os interesse de países como os pertencentes ao BRICS não podem negligenciados no mundo atual. 
 
 
17. Considere a charge. 

 
 
Numa alusão ao desenho animado “Procurando Nemo”, o autor da charge propõe um “Procurando Nemo 2” 
cuja ação se desenvolveria no Golfo do México. Assinale a alternativa que identifica um sério problema 
que o Pai Peixe enfrentaria para encontrar seu filho Nemo. 
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(A) O local apresenta forte movimentação de barcos de migrantes que tentam chegar ao litoral norte-
americano. 
(B) A região apresenta elevado grau de poluição provocada por um acidente numa plataforma de 
exploração de petróleo. 
(C) As águas do Golfo estão sujeitas à forte movimentação provocada por abalos sísmicos no assoalho 
marinho. 
(D) A área é frequentemente atingida por furacões de grande intensidade que provocam inúmeros 
desastres. 
 
Alternativa B 
 
A charge trata do grave derramamento de petróleo ocorrido em maio de 2010, no Golfo do México com a plataforma 
marítima da empresa britânica British Petroleum. 
 
18. Analise o mapa a seguir. 

 
A leitura do mapa e os conhecimentos sobre a realidade socioeconômica brasileira permitem afirmar 
que a luta pela terra 
 
(A) ocorre predominantemente nas fronteiras agrícolas, onde ainda é pequeno o número de latifúndios. 
(B) é mais encontrada em áreas onde há melhores condições naturais para os cultivos de subsistência. 
(C) tem menor expressão nas áreas onde a agropecuária é tradicional e as terras são menos valorizadas. 
(D) desenvolve-se principalmente nas regiões mais populosas onde há carência de empregos no campo. 
 
Alternativa D 
 
Levando em conta apenas as informações do mapa, vê-se que as regiões de maior conflito localizam-se na região do Pontal 
do Paranapanema em São Paulo e no sul do Mato-Grosso do Sul. 
A agricultura dessas regiões é moderna, dominada pelo agronegócio exportador e, portanto, necessita de menos mão de 
obra o que gera conflitos entre a burguesia agrícola e os sem-terra.   
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19. Analise o gráfico 

 
Da análise do gráfico, pode-se afirmar que 
 
(A) o aumento da proporção de população urbana deveu-se ao crescimento vegetativo; apenas a partir 
da década de 1991 ocorreu o êxodo rural. 
(B) as maiores taxas de crescimento urbano ocorreram entre as décadas de 1950 e 1980; a partir do final 
do século XX, a urbanização se desacelerou. 
(C) o crescimento urbano no Brasil pode ser considerado lento e sem continuidade durante o decorrer 
da segunda metade do século XX. 
(D) a aceleração do processo de urbanização possibilitou ao Brasil tornar-se um país 
predominantemente urbano na década de 1991. 
 
Alternativa B 
 
Analisando-se o gráfico vemos a curva de crescimento da população urbana apresenta maior inclinação entre 1950-1980 
aproximadamente. Em outras palavras, seu crescimento nesses trinta anos foi mais acentuado. 
A alternativa A está errada, pois o êxodo rural  iniciou-se de forma mais dramática no Brasil a partir da década de 30 
do século XX.  
A alternativa C erra ao afirmar que o crescimento urbano do Brasil foi lento e sem continuidade, o que, na realidade 
ocorreu foi o oposto. 
A análise do gráfico mostra que a população brasileira tornou-se majoritariamente urbana na década de 1970  do século 
XX. 
 
20. A agropecuária provocou o aumento das queimadas na Amazônia em áreas onde houve redução do desmatamento. 
[...] 
O fogo é usado para limpar as áreas e, muitas vezes, passa desapercebido porque as copas das árvores podem esconder, 
dos satélites usados para monitorar o desmate, o estrago que acontece embaixo delas. 
(O Estado de S.Paulo, 04.06.2010) 
 
A leitura do texto e os conhecimentos sobre a dinâmica ambiental permitem afirmar que 
 
(A) a emissão dos gases de efeito estufa continua elevada na Amazônia, devido à persistência das 
queimadas. 
(B) o fogo é utilizado principalmente pelos grupos indígenas que praticam atividades agrícolas nas 
reservas. 
(C) as áreas de cerrado são as que sofrem mais queimadas, pois a floresta permanece preservada. 
(D) as queimadas não provocam tantos danos à biodiversidade da região amazônica como o 
desmatamento. 
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Alternativa A 
 
O avanço do agronegócio para a Amazônia tem causado a derrubada da floresta/cerrado para criação de campos de 
cultivo e de pastos. Para a eliminação das florestas as queimadas, entre outras formas são as mais utilizadas, causando 
com isso a emissão de gases estufas. 
 
21. O texto a seguir foi escrito com base nos anúncios que eram comuns nos jornais brasileiros do 
século XIX: 
 
Fugiram da fazenda do Boqueirão os seguintes escravos: 
Antônio – 32 anos mais ou menos, é violento, tem falta de dois dentes na frente, é manco, tem sinais 
de castigos no rosto e nas costas. 
Maria – 23 anos mais ou menos, costuma dizer que é forra, tem falta de 2 dedos do pé e uma orelha. 
Ignácio – 16 anos, rosto barbado, é gago, tem marcas de castigo nas nádegas. 
 
Não se sabe o motivo da fuga, já que todos os escravos eram amados e respeitados. 

(M. Paiva e Lilia M. Schwarcz. Da Colônia ao Império. Adaptado) 

 
O texto retrata a escravidão negra no Brasil como tendo sido um período 
 
(A) de muita dificuldade para os colonizadores que tentavam civilizar os habitantes da colônia. 
(B) em que o sistema judicial era desestruturado, não havendo punição para escravos foragidos. 
(C) de muita violência contra os escravos e muitos deles reagiam fugindo constantemente. 
(D) de contradições entre os fazendeiros que tratavam bem os escravos e os que eram violentos. 
 
Alternativa C 
 
Os textos publicados nos jornais são claros quanto à violência praticada contra os escravos, apesar do cinismo de seus 
proprietários. 
 
22. No século XIX, estava sendo dado tudo aos imigrantes e nada aos afrodescendentes que, recém-
libertados da escravidão, enchiam as periferias das cidades, porque não receberam terras, nem escola e 
nem outras necessidades básicas da cidadania. 
Prevendo que teriam que empregar a antiga mão de obra negra, os fazendeiros, articulados com o 
Estado, resolveram investir na importação de trabalhadores europeus. Havia o temor de que a 
sociedade brasileira se tornasse mais negra do que já era. Por isso, europeus eram vistos como mais 
qualificados e também capazes de “branquear” o Brasil. 

(Roberto de Carvalho. Em: http://blogdomaybuk.blogspot.com. Adaptado) 

 
De acordo com o texto, está correto afirmar que 
 
(A) a imigração europeia foi incentivada somente após a abolição da escravidão, em razão da má 
qualificação dos ex-escravos. 
(B) os imigrantes foram tratados como escravos, pois os fazendeiros não aceitavam a nova relação de 
trabalho imposta pelo Estado. 
(C) o governo resolveu apoiar a imigração europeia após o fracasso da adaptação dos ex-escravos às 
regras do novo sistema implantado. 
(D) além do interesse na força de trabalho, o incentivo à vinda de europeus estava relacionado à 
ideologia racista que predominava no Brasil. 
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Alternativa D 
 
A imigração europeia para a zona econômica mais dinâmica do Brasil à época, o Oeste paulista foi motivada, em parte, 
pela premente necessidade de mão de obra devido à decadência da escravidão  negreiro que se iniciou com a Lei Eusébio de 
Queirós de 1850 e culminou com a Lei Áurea de 1888. Em parte, foi motiva da pelas teorias racistas muito em voga na 
segunda metade do século XX sobre a superioridade do homem branco (darwinismo social) e a necessidade de se trazer 
europeus para o Brasil para branquear e purificar a nação. 
 
23. Os textos I e II referem-se ao governo de Getúlio Vargas. 
 
I. Se a legislação trabalhista de Vargas e suas práticas populistas transformaram-no no Pai dos Pobres, 
ele foi igualmente a Mãe dos Ricos: as concessões paternalistas que fez, aliadas ao controle sobre os 
sindicatos, mantiveram os trabalhadores sem greves ou manifestações de desagrado. Assim, os lucros 
fluíam naturalmente para os cofres dos empregadores. 

(http://www.mundovestibular.com.br. Adaptado) 
 

II. Vargas criou a Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário mínino, a Consolidação das Leis do 
Trabalho, também conhecida por CLT. Os direitos trabalhistas são frutos de seu governo: carteira 
profissional, semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Foi na área do trabalho que 
deixou sua marca registrada. Sua política econômica gerou empregos no Brasil e favoreceu os 
trabalhadores brasileiros. 

(http://www.suapesquisa.com/vargas. Adaptado) 
 
Analisando os dois textos, está correto afirmar que 
 
(A) I aponta que Vargas foi, na verdade, “Pai dos Pobres”; em II, Vargas fortaleceu a classe 
trabalhadora, oficializando a liberdade sindical. 
(B) I avalia que a CLT ajudou a enfraquecer o movimento operário e favorecer a classe patronal; II 
reforça a imagem de Vargas como “Pai dos Pobres”. 
(C) I considera que a CLT prejudicou os patrões; II analisa a situação de forma mais crítica, 
apresentando os pontos negativos do governo Vargas. 
(D) I e II concluem que Vargas foi mais “Mãe dos Ricos”; no entanto, para I, a CLT possibilitou maior 
desenvolvimento econômico ao Brasil. 
 
Alternativa B 
 
Vargas foi um líder populista que deixou indelevelmente sua marca no Brasil. Alvos de amores e ódios irrestritos tanto 
em sua época como atualmente. 
No texto I, há alusão de que as vantagens que Vargas trouxe aos trabalhadores nada mais significou além de uma tática 
para o esvaziamento do movimento sindical reivindicatório e, com isso, colocando os trabalhadores sob controle. Com essas 
medidas, o principal beneficiado foi a classe patronal. 
Em II, há ênfase nos aspectos positivos de sua política trabalhista no que tange aos empregados, sendo reforçada a imagem 
de "Pai dos Pobres". 
 
24. A ditadura militar (de 1964 a 1985) teve resistência e muita música. Os anos de censura e repressão 
à criação artística também foram de produção de uma trilha sonora que mostrava os protestos e as 
expectativas de parte da população que idealizava outra sociedade e outra forma de governo. Segundo 
Caetano Veloso, era a “canção de protesto mais bonita do mundo”. 
(http://noticias.uol.com.br/politica - 31.03.2009. Adaptado) 
 
Os trechos, a seguir, foram extraídos de canções que fizeram sucesso nas décadas de 1960 e 1970. 
Identifique o trecho que é representativo da “canção de protesto”. 
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(A) Noventa milhões em ação 
Pra frente, Brasil 
Do meu coração 
Todos juntos vamos 
Pra frente, Brasil 
Salve a seleção! 
 
(B) Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, 
meu coração é verde, amarelo, 
branco, azul-anil, 
eu te amo, meu Brasil, eu te amo, 
ninguém segura a juventude do Brasil. 
 
(C) Há soldados armados, amados ou não, 
Quase todos perdidos de armas na mão, 
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: 
De morrer pela pátria e viver sem razão. 
Vem, vamos embora que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 
 
(D) Onde quer que eu ande 
Tudo é tão triste 
Não me interessa 
O que demais existe 
Quero que você 
Me aqueça neste inverno 
E que tudo o mais 
Vá pro inferno. 
 
Alternativa C 
 
Na alternativa A, temos a marcha Prá Frente Brasil de Miguel Gustavo, verdadeiro Hino do tri-campeonato 
mundial de futebol. Marcha esta que foi capitalizada pelo regime militar 
Na alternativa B, temos a música Eu te amo, meu Brasil da dupla Dom e Ravel. A música fala das belezas do 
Brasil, das mulatas. Certamente a dupla não imaginava que o governo militar a adotaria como hino de um Brasil novo e 
do milagre econômico. 
Na alternativa D, temos, talvez,  o primeiro grande sucesso da dupla Roberto Carlos - Erasmo Carlos: Quero que vá 
tudo pro Inferno, que lançou o movimento da jovem guarda no Brasil. 
A alternativa C traz a canção Pra não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré, lançada em 1968 no 
III Festival Internacional da Canção, Marcanãzinho, Rio de Janeiro. Canção de protesto por excelência, como os versos 
acima atestam, apesar de Vandré, talvez, preferisse dizer que a música é, na realidade, uma fotografia do Brasil da 
época: passeatas, domínio de latifúndios, soldados bestializados, existência de uma consciência comum da realidade em que 
vivíamos e a tentativa de buscar algo melhor para o Brasil, consciência que certamente nunca mais tivemos. 
 
 
25. Analise o texto e a charge. 
 
I. No Brasil existe uma grande disparidade quanto à distribuição de terras, uma vez que uma restrita 
parcela da população brasileira detém um enorme percentual das áreas rurais do país, enquanto uma 
significativa porção da população tem pouca ou nenhuma propriedade. A concentração fundiária é um 
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reflexo histórico do período colonial, período no qual foram concedidas gigantescas glebas de terras, os 
latifúndios. 

(http://www.alunosonline.com.br) 

 

 
 
Considerando as ideias expostas em I e II, está correto afirmar que 
 
(A) I e II demonstram que a concentração da propriedade de terras no Brasil representa uma injustiça 
social. 
(B) I e II se colocam contrárias à realização da reforma agrária no Brasil, pois a posse da terra é fruto de 
herança. 
(C) I defende a necessidade de distribuir a propriedade da terra e II aborda a ineficiência do trabalhador 
do campo. 
(D) I considera que a concentração da posse é resultado de políticas recentes e II atribui o fato ao 
passado histórico. 
 
Alternativa A 
 
É claro que o texto I se posiciona contra a concentração de terras no Brasil e faz uma referência à sua origem histórica. 
Em II, temos uma charge que retrata a realidade do homem do campo, que trabalha na terra a vida inteira e não tem a 
sua posse. Deve-se notar que sua fala do homem do campo na charge é uma paródia do sonho burguesa sobre deixar, como 
herança, tudo o que se acumulou na vida para seus descendentes.  
 

MATEMÁTICA 
 

26. Considere uma soma de 3 números inteiros e positivos, cujo resultado é igual a R. Se somarmos x 
ao primeiro número e subtrairmos y do segundo número, sendo x maior que y, deveremos, para que o 
resultado continue sendo igual a R, 
 
(A) somar o resultado de x + y ao terceiro número. 
(B) somar o resultado de x – y ao terceiro número. 
(C) subtrair o resultado de x + y do terceiro número. 
(D) subtrair o resultado de x – y do terceiro número. 
 
Alternativa D 
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Sendo, a, b e c os três números: 

( ) ( )
( )

a b c R
a x b y c R x y

a x b y c x y R

+ + =

+ + − + = + −

+ + − + − − =  

 

Vê-se que para continuarmos a ter R, número c deve ser subtraído de x – y. 
 
27. Um lojista comprou certa quantidade de um determinado produto. Na primeira semana, ele vendeu 
2
5

 do total comprado. Na segunda semana, ele vendeu 300 unidades, restando ainda, no estoque, 1
3

 da 

quantidade comprada. Desse modo, é correto afirmar que o número de unidades vendidas na primeira 
semana foi de 
 
(A) 650. 
(B) 500. 
(C) 450. 
(D) 400. 
 
Alternativa C 
 
Sendo x o total comprado e pelas informações do problema, podemos montar a equação: 

2 1300
5 3

2 300
5 3

15 6 4.500 5
15

4 4.500
1.125

x x x

x xx

x x x

x
x

 − + = 
 

− − =

− − =

=
=

 

 

Na primeira semana, o lojista vendeu 2 1.125 450 unidades
5

⋅ =  

 
28. A fim de transportar a terra retirada de um terreno para a construção de um prédio e transportá-la 
para um mesmo aterro, serão utilizados caminhões com a mesma capacidade de carga. 
A tabela elaborada pela construtora relaciona o volume de terra transportado, o tempo gasto no 
transporte e o número de viagens necessárias. 

 
 
De acordo com a tabela, o tempo gasto e o número de viagens necessárias para a retirada de 300 m³ de 
terra serão, respectivamente, iguais a 
 
(A) 60 h e 30. 
(B) 60 h e 20. 
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(C) 58 h e 30. 
(D) 58 h e 20. 
 
Alternativa B 
 
O exame da tabela permite-nos concluir que as grandezas são diretamente proporcionais. 
Então se para 60 m³ de terra são necessárias 12 horas;  para 60 5 300 m³× = de terra necessita-se de 
12 5 60 horas× =  para transporte. 
Analogamente, se para 60 m³ de terra são necessárias 4 viagens; para 60 5 300 m³× =  de terra necessita-
se de 4 5 20 viagens× = . 
 
29. A ilustração mostra a quantidade e de onde foram marcados os gols da equipe de futebol do 9.º ano 
no último torneio escolar, sendo que todos foram marcados de apenas três maneiras: de cabeça, com o 
pé esquerdo e com o pé direito. 

 
Sabendo-se que 20% dos gols foram marcados de cabeça, e que 40% dos restantes foram marcados 
com o pé esquerdo, pode-se concluir que o número de gols marcados com o pé direito foi 
 
(A) 12. 
(B) 10. 
(C) 9. 
(D) 8. 
 
Alternativa A 
 
Total de gols marcados: 7 + 2 + 15 + 1=25 gols. 

Gols de cabeça: 20 25 5 gols
100

× =  

Gol de pé direito: 40 20 8 gols
100

× =  

 
Gols marcados com o pé direito: 25 5 8 12 gols− − =  
 
30. Um certo capital x foi aplicado durante 14 meses no regime de juro simples, e o montante recebido 
ao final da aplicação foi igual a x + 0,21 x. A taxa anual de juro simples dessa aplicação foi de 
 
(A) 21%. 
(B) 18%. 
(C) 16%. 
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(D) 15%. 
 
Alternativa B 
 

14 meses
0,21

0, 21 0,21

100
140, 21

100
21 14

21 12 18% a.a.
14

C x
t
M x x
j M C x x x x

C i tj

x ix

i

i

=
=

= +
= − = + − =

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
=

=

= × =

 

 
31. Resolvendo uma questão de matemática, Flávio observou que o produto de 50 por um determinado 
número natural x era igual ao quociente da divisão de 800 por esse mesmo número x. Sendo o produto 
igual a A e o quociente igual a B, concluiu-se, então, que 
 
(A) 10A B+ =  
(B) 15A B+ =  
(C) 20A B+ =  
(D) 25A B+ =  
 
Alternativa C 
 
O enunciado nos permite escrever: 

( )

2

2

80050

800
50

16

16 4 

x
x

x

x

x x

⋅ =

=

=

= = ∈¥

 

 
50 50 4 200
800 800 200

4
200 200 400 20

A x A

B B
x

A B

= ⋅ ⇒ = ⋅ =

= ⇒ = =

+ = + = =

 

 
32. No bolso da mochila de Pedro havia somente cédulas de um real e de dois reais, num total de 23 
cédulas. Pedro colocou mais uma cédula de um real nesse bolso, e o número de cédulas de um real 
passou a ser igual ao dobro do número de cédulas de dois reais. Assim, o valor total dessas cédulas 
passou a ser igual a 
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(A) R$ 38,00. 
(B) R$ 36,00. 
(C) R$ 33,00. 
(D) R$ 32,00. 
 
Alternativa D 
 
Sendo u o número de cédulas de R$ 1,00 e d o número de cédulas de R$ 2,00, podemos montra o seguinte sistema de 
equações: 

( )( )

23
1 2

23

2 1  1

23
2 1

3 24
8
15

u d
u d
u d

u d

u d
u d

d
d
u

+ =
 + =

+ =
 − = − × −

+ =
− + =

=
=
=

 

 
Há agora 16 notas de R$ 1,00, totalizando R$ 16,00 e há 8 notas de R$ 2,00, totalizando R$ 16,00. 
O valor total que Pedro dispõe é R$ 32,00. 
 
33. Em um porta-retratos, a região retangular A, destinada à colocação da foto, é contornada por uma 
moldura de vidro fosco, que aparece sombreada na figura. 

 
Sabendo-se que a moldura possui 132 cm², pode-se concluir que a medida indicada por x, na figura, é 
igual a 
 
(A) 12 cm. 
(B) 14 cm. 
(C) 16 cm. 
(D) 18 cm. 
 
Alternativa A 
 
 
A área fosca é dada por: 



  Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2010 

20 
 

( )
 e

2

2

4 60 132

4 192 0
4 4 1 ( 192) 784

4 784
2

4 28
2

' 12 cm
'' 16 cm (não serve)

Total Porta R tratos FoscaA A A
x x

x x

x

x

x
x

− =

+ ⋅ − =

+ − =

∆ = − ⋅ ⋅ − =

− ±
=

− ±
=

=
= −

 

 
34. A ilustração mostra o número de azulejos quadrados alinhados horizontalmente em duas paredes de 
uma cozinha retangular, sendo que cada azulejo tem área de 625 cm². 

 
 
Desprezando-se os espaços entre cada azulejo, pode-se afirmar que a área dessa cozinha é igual a 
 
(A) 8,75 m². 
(B) 12,50 m². 
(C) 16,25 m². 
(D) 18,75 m² 
 
Alternativa D 
 
O lado de cada azulejo é 625 25 cm= . 
O comprimento da cozinha tem 20 azulejos, portanto sua dimensão é 20 25 500 cm 5 m× = = . 
A largura da cozinha tem 15 azulejos, portanto sua dimensão é 15 25 375 cm 3,75 m× = = . 
A área da cozinha é: 5 3,75 18,75 m²× =  
 
35. O gráfico de setores mostra a distribuição porcentual, em função do horário de chegada, do número 
de pacientes atendidos em um pronto-socorro em um período de 24 horas. 
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De acordo com o gráfico, é correto afirmar que 
 
(A) o maior número de atendimentos ocorreu no período diurno (das 6 às 18 horas). 
(B) sete em cada dez atendimentos ocorreram das 18 às 6 horas. 
(C) um em cada cem casos ocorreu das 6 às 12 horas. 
(D) o menor número de atendimentos ocorreu no período noturno (das 18 às 6 horas). 
 
Alternativa B 
 
Note que entre 18 horas e 6 horas foram atendidos 43 + 27= 70% dos pacientes. 
 
36. “Grandes variações de tamanho nas cédulas foram utilizadas por alguns países para indicar valores 
diferentes. Na Itália do início do século passado, por exemplo, cédulas de 1 lira tinham medidas bem 
reduzidas, enquanto que as de 10 mil liras tinham tamanho bastante grande e desconfortável para o 
manuseio e transporte.” 

(Museu de Valores – Banco Central do Brasil) 

 
Sabe-se que, nessa cédula de 10 mil liras, de formato retangular e com 74 cm de perímetro, a medida do 
comprimento era 12 cm maior que a medida da largura. A medida do lado maior dessa cédula de 10 mil 
liras era 
 
(A) 24,5 cm. 
(B) 20,5 cm. 
(C) 18,0 cm. 
(D) 16,0 cm. 
 
Alternativa A 
 
Sendo c o comprimento e ℓ a largura da nota de mil liras, podemos escrever: 
2 2 74

37
c

c
+ =

+ =
l

l
 

 

Como 

12
12 37
2 25

12,5 cm

c = +
+ + =
=

=

l
l l

l
l

. 

 
Logo o lado maior será: 12,5 12 24,5 cm+ = . 
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37. De uma folha retangular, de perímetro igual a 68 cm, foram recortados dois quadrados de lado x, 
conforme mostra a figura, cujas dimensões estão em centímetros.  

 
 
Os recortes efetuados reduziram a área original da folha em 
 
(A) 25 cm². 
(B) 32 cm². 
(C) 50 cm². 
(D) 60 cm². 
 
Alternativa C 
 
A expressão do perímetro P da figura é dada por: 

( ) ( )2 2 2 2 2 2
8 4 4 4
12 8 68

12 60
5 cm

P x x x x
P x x
P x

x
x

= ⋅ + + + ⋅ + +

= + + +
= + =

=
=

 

 
A expressão da área dos total dos recortes é: 22 x⋅ . 
Logo, sua área será: 22 5 50 cm²⋅ =  
 
38. Com certa quantidade de tijolos, pode-se construir 30 metros de uma mureta com 1,2 m de altura. 
Se a altura da mureta for reduzida para 80 cm, será possível fazer, com a mesma quantidade de tijolos, 
uma mureta de 
 
(A) 45 m. 
(B) 42 m. 
(C) 40 m. 
(D) 38 m. 
 
Alternativa A 
 
Podemos montar a seguinte regra de três: 
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Comprimento (cm) altura (cm) 
3.000   120 
x   80 
 
3.000 80

120
3.000 120 4.500 cm 45 m

80

x

x

=

×
= =

 

 
39. A massa de um recipiente cúbico mais a massa de uma substância que ocupa a metade da 
capacidade desse recipiente é igual a 1,25 kg. Retirando-se metade do conteúdo, a massa passa a ser de 
0,9 kg. Desse modo, pode-se concluir que a massa do recipiente vazio é de 
 
(A) 650 g. 
(B) 600 g. 
(C) 550 g. 
(D) 500 g. 
 
Alternativa C 
 
Sendo mr a massa do recipiente e mx a massa da substância, podemos montar o seguinte sistema de equações: 
 

1.250 1.250 1.250
2 1.800  ( 1) 2 1.800  900

2

r s
r s r s

s
r s r sr

m m m m m m
m m m m mm

+ = + = + =  ⇔ ⇔  + = × − − − = −+ =  

 

Somando as duas equações membro a membro temos: 
550

550 g
r

r

m
m
− = −

=
 

 
40. Um salão comercial, de forma retangular, tinha originalmente apenas uma copa e um banheiro. Para 
a montagem de um escritório, a área restante foi dividida em três salas quadradas, A, B e C, conforme 
mostra a figura. 

 
Se a sala B tem 49 m² e a sala C, 144 m², então a copa e o banheiro, juntos, têm 
 
(A) 5 m². 
(B) 8 m². 
(C) 9 m². 
(D) 10 m². 
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Alternativa D 
 
Temos que as salas A, B e C são quadradas logo seus lados são: 

7m
12 m

B

C

=
=

l
l

 

O lado da sala A será: 

12 7 5 m
A C B

A

= −
= − =

l l l
l

 

Temos que 5 m é também é a largura da copa junto como o banheiro. 
O comprimento da copa (c) e do banheiro será: 

7 5 2 m
B Ac

c
= −
= − =

l l  

 
Então, a área da copa e banheiro será: 2 5 10 m²× =  
 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 
 
41. O gráfico a seguir representa a velocidade de um automóvel durante seu deslocamento em um 
determinado tempo. 
Observando o comportamento por meio do gráfico, pode-se afirmar que o veículo no intervalo 

 
(A) AB apresenta velocidade constante. 
(B) BC encontra-se em movimento. 
(C) CD tem velocidade negativa. 
(D) DE possui movimento crescente. 
 
Alternativa B 
 
A questão apresenta o gráfico v × t. 
Em AB, temos MRUV progressivo acelerado. 
Em BC, temos MRU. 
Em CE, termos MRUV progressivo retrógrado. Aqui a velocidade não é negativa apenas que seu módulo está 
diminuindo co m o tempo. 
Em DE, o veículo encontra-se parado. 
 
42. Observe a figura. 
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Ela ilustra uma situação muito comum do nosso cotidiano, que pode ser explicada da seguinte maneira: 
quando empurramos um objeto, sentimos a resistência que ele oferece ao movimento e precisamos 
aplicar uma força para vencer essa resistência e fazer com que o objeto se desloque – 3.ª Lei de 
Newton. 
 
A figura e a explicação podem ser comparadas, corretamente, pela seguinte situação: 
 
(A) um cavalo, ao parar bruscamente durante um passeio, joga a sua montaria ao chão, pois a força que 
estava atuando sobre a pessoa continua a agir e a tendência é continuar o movimento. 
(B) ao aplicar uma força com a mão em uma caixa, observa-se uma aceleração, ao usar a força de duas 
mãos sobre a mesma caixa, a aceleração será proporcionalmente maior. 
(C) colocando sobre um copo um pedaço de cartolina e sobre esta uma moeda, ao puxar a cartolina 
bruscamente, a moeda permanece com o mesmo movimento e cai no fundo do copo. 
(D) o gás, resultante da combustão, expande-se em câmaras existentes na turbina e é expelido pelo 
avião para trás, exercendo sobre esse avião uma força que o impele para a frente. 
 
Alternativa D 
 
O enunciado faz alusão à Terceira Lei de Newton: Princípio da Ação e Reação, que ocorre em na alternativa D. 
Nas alternativas A e C, a lei destacada é a primeira Lei, ou o Princípio da Inércia. Na alternativa B,  Temos a 
Segunda Lei ou o Princípio Fundamental da Dinâmica. 
 
43. No gráfico, estão representadas a mortalidade, ou seja, o número de indivíduos que morreram 
devido a AIDS em uma determinada população e, a letalidade, o número de mortos entre os doentes de 
AIDS, ambas expressas em porcentagem, no período de 1998 a 2007, na região sul. 
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A análise do gráfico permitiu concluir que 
 
(A) a quantidade de pessoas que adquiriram essa doença aumentou, mesmo considerando a cobertura 
vacinal. 
(B) tanto a mortalidade como a letalidade da doença apresentaram o mesmo comportamento. 
(C) o tratamento utilizado foi eficaz, pois tem evitado a morte de pessoas que apresentaram a doença. 
(D) as campanhas de prevenção não têm obtido sucesso, razão pela qual a letalidade foi alta. 
 
Alternativa C 
 
O gráfico mostra que a mortalidade estabilizou-se e houve uma sensível diminuição da letalidade, iso mostra que o 
tratamento utilizado está surtindo efeito. 
 
44. “O surgimento da chamada superbactéria, resistente praticamente a todos os antibióticos, tem 
causado preocupação aos profissionais da área da saúde. Cientistas britânicos, em estudo publicado na 
revista médica The Lancet, destacaram o risco de uma bactéria transformar-se em um superorganismo 
extremamente resistente a antibióticos e que chegou ao Reino Unido, aparentemente, levado por 
pessoas submetidas a cirurgias plásticas na Índia. De acordo com os autores da pesquisa, depois de ter-
se espalhado pela Índia, a superbactéria é cada vez mais encontrada no Reino Unido e em outros países 
desenvolvidos.” 

(estadão.com.br/internacional. Adaptado) 
 
Sobre esse assunto, é apresentada a charge a seguir.  

 
 
Na charge, é feita uma referência a um material que ao ser agregado ao genoma da bactéria confere a ela 
essa resistência. 
 
Esse material representa o 
 
(A) gene, responsável pela resistência da bactéria ao antibiótico. 
(B) antibiótico, responsável pelo combate aos vírus e bactérias resistentes. 
(C) próprio DNA, responsável pela destruição dos antibióticos resistentes. 
(D) genoma, que confere às bactérias a capacidade de destruir o antibiótico. 
 
Alternativa A 
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A charge faz alusão à conjugação, fenômeno em que bactérias podem trocar material genético. Nessa troca, uma das 
bactérias pode rever de outra um gene específico que a torna imune a antibióticos. 
 
 
45. O primeiro Levantamento Nacional sobre Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre 
Universitários das 27 Capitais Brasileiras, realização da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
(SENAD), revelou que 79% dos entrevistados menores de 18 anos afirmaram já ter consumido algum 
tipo de bebida alcoólica. O estudo indica um aumento na frequência do uso de álcool durante as férias e 
revela que 91% dos entrevistados entre 13 e 17 anos haviam bebido nesse período. 
Essa preocupação com o uso do álcool é importante, pois além de causar dependência química, essa 
substância 
 
(A) é um estimulante poderoso, aumentando o estado de alerta do indivíduo. 
(B) é responsável pelo surgimento de doenças crônicas do coração. 
(C) causa euforia e prazer duradouros, proporcionando às pessoas sensações de poder. 
(D) causa, em certa concentração, demora no tempo de reação a estímulos. 
 
Alternativa D 
 
O álcool etílico é uma droga supressora do sistema nervoso central e a partir de certa concentração, afeta nosso tempo de 
reação a estímulos do ambiente, sendo particularmente perigosa para quem está dirigindo. 
 
46. O desenvolvimento atual, apesar de trazer melhorias à população, resultou em inúmeros 
desequilíbrios ambientais. A partir de tais problemas, pensou-se em maneiras de produzir o 
desenvolvimento sem que o ambiente seja degradado. Essa forma de ação, denominada 
desenvolvimento sustentável, atua por meio de alguns aspectos, como os destacados na tabela a seguir. 

 
Considerando-se que a soma de todos os valores numéricos, relacionados corretamente aos Aspectos 
do Desenvolvimento Sustentável e respectivas Justificativas, é igual a 13, as parcelas corretas dessa 
soma serão, apenas, os seguintes valores numéricos: 
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(A) 1, 2, 4 e 6. 
(B) 1, 3, 4 e 5. 
(C) 2, 5 e 6. 
(D) 3, 4 e 6. 
 
Alternativa A 
 
Fica claro que nem 3 nem 5 são ações sustentáveis. 
 
47. Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta sobre ações relacionadas ao meio ambiente. 

 
 
Alternativa C 
 
A alternativa A está errada, já que a garrafa PET leva cerca de 100 anos para se degradar no ambiente. 
A alternativa B está errada pois fraldas descartáveis não são recicláveis. 
As latas de alumínio estão entre os itens de maior reciclagem no Brasil. 
A opção C traz uma observação correta. 
 
48. Considere o texto a seguir. 
 
“Após a construção da barragem, para a construção de hidrelétricas, há uma queda imediata na 
qualidade da água que destrói as populações de peixes e representa uma ameaça para os animais e seres 
humanos. Os sistemas de conversão de rio em lagos criam mais habitats para o crescimento das 
populações de caramujos e mosquitos, responsáveis pelo aumento do número de casos de algumas 
doenças.” 

(Guy Lanza, Internacional Rivers, University of Massachussets. Adaptado) 
 

Os animais envolvidos com o aumento do número de casos de doenças, conforme o texto, podem 
 
(A) transmitir a esquistossomose e a malária. 
(B) causar a cisticercose e a dengue. 
(C) contaminar peixes e causar teníase. 
(D) provocar o aumento da toxicidade da água. 
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Alternativa A 
 
O texto fala que a conversão de rios em lagos para construção de hidroelétricas transforma-os em criadouros de caramujos 
e mosquitos. Sabemos que os primeiros estão associados à esquistossomose, já que o caramujo é o hospedeiro intermediário 
do miracídeo e sua posterior transformação em cercária que invade o homem, o hospedeiro definitivo. O mosquito está 
associado a várias doenças, no caso a malária, em que a fêmea do mosquito do gênero Anopheles inocula no ser humano 
o Plasmodium, protozoário causador do mal. 
 
49. Considere a charge a seguir. 

 
 
A ilustração representa uma situação que ocorre em nossos mares, pois é comum, nesses locais, o 
despejo de esgoto doméstico. Dentre os prejuízos causados, pode-se responsabilizar essa forma de 
poluição por 
 
(A) contaminar o ambiente com elementos químicos como os metais pesados. 
(B) descartar no ambiente bactérias causadoras de diarreia no homem. 
(C) diminuir a quantidade de matéria orgânica disponível para os seres vivos. 
(D) utilizar o oxigênio e diminuir a concentração de CO2 na água. 
 
Alternativa B 
 
A charge mostra o descarte de esgoto doméstico através de um emissário submarino (daí o trocadilho na fala do peixe). 
A alternativa A está incorreta, pois dificilmente encontraríamos metais pesados em esgotos domésticos. Esse tipo de 
poluente está associado a esgotos industriais. 
A alternativa B está incorreta uma vez que o esgoto doméstico apresenta uma alta carga de material orgânico e é um dos 
principais causadores da eutrofização. 
Pode-se inferir da alternativa D que a degradação de material orgânico necessita de gás oxigênio, e há então um aumentos 
de CO2 na água. 
Resta a alternativa B, que de fato, as fezes humanas, uma dos principais componentes do esgoto domésticos pode estar 
contaminados com esporos de bactérias causadoras de diversas doenças. 
  
50. Os vários componentes do petróleo bruto apresentam temperaturas de ebulição diferentes. Por 
isso, para sua utilização, o primeiro passo é separar os componentes do petróleo por meio de um 
processo chamado de destilação fracionada. A tabela a seguir representa as frações obtidas por meio do 
processo de destilação fracionada do petróleo, os intervalos de ebulição e as respectivas utilizações. 
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A frações relacionadas com a produção de material descartável altamente poluente e com a principal 
fração produtora do gás responsável pelo efeito estufa são, respectivamente, 
 
(A) butano e gasolina. 
(B) óleo lubrificante e óleo diesel. 
(C) querosene e betume. 
(D) nafta e gasolina. 
 
Alternativa D 
 
A fração responsável pela produção de matéria poluente é a nafta, que é fração do petróleo amplamente utilizada na 
indústria petroquímica. Como sabemos, os plásticos são um dos principais produtos dessa indústria. 
E a gasolina é uma das frações do petróleo responsável pelo efeito estuda quando é queimada em motores a combustão 
para obtenção de energia. 


