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ATENÇÃO 

Senhor(a) Candidato(a),   

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao 

todo, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha —  cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas —, assim distribuídas: 9 (nove) 

questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 6 (seis) questões 

de Geografia, 6 (seis) questões de História, 6 (seis) questões de 

Matemática, 6 (seis) questões de Física, 6 (seis) questões de Biologia, 6 

(seis) questões de Química, 5 (cinco) questões de Língua Estrangeira   

(Inglês ou Espanhol)  e o tema da Redação.    

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas 

para que ele tome as providências 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA BRASILEIRA 
 

 

 
AS QUESTÕES de 01 a 07 DEVEM SER RESPONDIDAS COM BASE NA LEITURA DOS TEXTOS ABAIXO. 

 
 

TEXTO 1 
  
A QUÍMICA EM NOSSAS VIDAS  
Carlos Corrêa  

 
Há a ideia generalizada de que o que é natural é bom e o que é sintético, o que resulta 
da ação do homem, é mau. Não vou citar os terremotos, tsunamis e tempestades, tudo 
natural, que não têm nada de bom, mas certas substâncias naturais muito más, como 
as toxinas produzidas naturalmente por certas bactérias e os vírus, todos tão na moda 
nestes últimos tempos. Dentre os maiores venenos que existem, seis são naturais. Só 
o sarin (gás dos nervos) e as dioxinas é que são de origem sintética.  
 
Muitos alimentos contêm substâncias naturais que podem causar doenças, como por 
exemplo o isocianato de alila (alho, mostarda) que pode originar tumores, o 
benzopireno (defumados, churrascos) causador de câncer do estômago, os cianetos 
(amêndoas amargas, mandioca) que são tóxicos, as hidrazinas (cogumelos) que são 
cancerígenas, a saxtoxina (marisco) e a tetrodotoxina (peixe estragado) que causam 
paralisia e morte, certos taninos (café, cacau) causadores de câncer do esôfago e da 
boca e muitos outros.  
 
A má imagem da Química resulta da sua má utilização e deve-se particularmente à 
dispersão de resíduos no ambiente (que levam ao aquecimento global e mudanças 
climáticas, ao buraco da camada de ozônio e à contaminação das águas e solos) e à 
utilização de aditivos alimentares e pesticidas.  
 
Muitos desses males são o resultado da pouca educação dos cidadãos. Quem separa 
e compacta o lixo? Quem entrega nas farmácias os medicamentos que se encontram 
fora do prazo de validade? Quem trata os efluentes dos currais e das pocilgas? Quem 
deixa toda a espécie de lixo nas areias das nossas praias e matas? Quem usa e 
abusa do automóvel? Quem berra contra as queimadas mas enche a sala de fumaça, 
intoxicando toda a família? Quem não admira o fogo de artifício, que enche a 
atmosfera e as águas de metais pesados? Há o hábito de utilizar a expressão 
“substância química” para designar substâncias sintetizadas, imprimindo-lhes um ar 
perverso, de substância maldita.  
 
Há tempos passou na TV um anúncio destinado a combater o uso do tabaco que dizia: 
“… o fumo do tabaco contém mais de 4000 substâncias químicas tóxicas, irritantes e 
cancerígenas…”. Bastaria referir “substâncias”, mas teve de aparecer o qualificativo 
“químicas” para lhes dar um ar mais tenebroso. Todas as substâncias, naturais ou de 
síntese, são “substâncias químicas”! Todas as substâncias, naturais ou de síntese, 
podem ser prejudiciais à saúde! Tudo depende da dose. 
Qualquer dia aparecerá uma notícia na TV referindo, logo a seguir às notícias dos 
dirigentes e jogadores de futebol, que “A água, substância com a fórmula molecular 
H2O, foi a substância química responsável por muitas mortes nas nossas praias”… 
por falta de cuidado! Porque os Químicos determinaram as estruturas e propriedades 
dessas substâncias, haverá razão para lhes chamar “substâncias químicas”? Estamos 
sendo envenenados pelas muitas “substâncias químicas” que invadem as nossas 
vidas?  
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A ideia de que o câncer está aumentando devido a essas “substâncias químicas” é 
desmentida pelas estatísticas sobre o assunto, à exceção do fumo do tabaco, que é a 
maior causa de aumento do câncer do pulmão e das vias respiratórias. O aumento da 
longevidade acarreta necessariamente um aumento do número de cânceres. 
Curiosamente, o tabaco é natural e essas 4000 substâncias tóxicas, irritantes e 
cancerígenas resultam da queima das folhas do tabaco. A reação de combustão não 
foi inventada pelos químicos; vem da idade da pedra, quando o homem descobriu o 
fogo.  
 
O número de cânceres das vias respiratórias na mulher só começou a crescer em 
meados dos anos 60, com a emancipação da mulher e o subsequente uso do cigarro. 
É o tipo de câncer responsável pelo maior número de mortes nos Estados Unidos. Não 
é verdade que as substâncias de síntese (as “substâncias químicas”) sejam uma 
causa importante de câncer; isso sucede somente quando há exposição a altas doses. 
As maiores causas de câncer são o cigarro, o excesso de álcool, certas viroses, 
inflamações crônicas e problemas hormonais. A melhor defesa é uma dieta rica em 
frutos e vegetais.  
 
Há alguns anos, metade das substâncias testadas (naturais e sintéticas) em roedores 
deram resultado positivo em alguns testes de carcinogenicidade. Muitos alimentos 
contêm substâncias naturais que dão resultado positivo, como é o caso do café 
torrado, embora esse resultado não possa ser diretamente relacionado ao 
aparecimento de um câncer, pois apenas a presença de doses muito elevadas das 
substâncias pode justificar tal relação.  
 
Embora um estudo realizado por Michael Shechter, do Instituto do Coração de Sheba, 
Israel, mostrasse que a cafeína do café tem propriedades antioxidantes, atuando no 
combate a radicais livres, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares e alguns 
tipos de câncer, a verdade é que, há meia dúzia de anos, só 3% dos compostos 
existentes no café tinham sido testados. Das trinta substâncias testadas no café 
torrado, vinte e uma eram cancerígenas em roedores e faltava testar cerca de um 
milhar! Vamos deixar de tomar café? Certamente que não. O que sucede é que a 
Química é hoje capaz de detectar e caracterizar quantidades minúsculas de 
substâncias, o que não sucedia no passado. Como se disse, o veneno está na dose e 
essas substâncias estão presentes em concentrações demasiado pequenas para 
causar danos.  
 
Diante do que se sabe das substâncias analisadas até aqui, todos concordam que o 
importante é consumir abundantes quantidades de frutos e vegetais. Isso compensa 
inclusive riscos associados à possível presença de pequenas quantidades de 
pesticidas.  

CORRÊA, Carlos. A Química em nossas vidas. Disponível em: . Acesso em 30 mai 2016. (Texto adaptado)  
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TEXTO 2 

 

CONSUMIDORES COM MAIS ACESSO À INFORMAÇÃO QUESTIONAM A 

VERDADE QUE LHES É VENDIDA  
Ênio Rodrigo  

 

Se você é mulher, talvez já tenha observado com mais atenção como a publicidade de 

produtos de beleza, especialmente os voltados a tratamentos de rejuvenescimento, 

usualmente possuem novíssimos "componentes anti-idade" e "micro-cápsulas" que 

ajudam "a sua pele a ter mais firmeza em oito dias", por exemplo, ou mesmo que 

determinados organismos "vivos" (mesmo depois de envazados, transportados e 

acondicionados em prateleiras com pouco controle de temperatura) fervilham aos 

milhões dentro de um vasilhame esperando para serem ingeridos ajudando a regular 

sua flora intestinal. Homens, crianças, e todo tipo de público também não estão fora do 

alcance desse discurso que utiliza um recurso cada vez mais presente na publicidade: 

a ciência e a tecnologia como argumento de venda.  

 

Silvania Sousa do Nascimento, doutora em didática da ciência e tecnologia pela 

Universidade Paris VI e professora da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), enxerga nesse processo um resquício da visão 

positivista, na qual a ciência pode ser entendida como verdade absoluta. "A visão de 

que a ciência é a baliza ética da verdade e o mito do cientista como gênio criador é 

amplamente difundida, mas entra, cada vez mais, em atrito com a realidade, 

principalmente em uma sociedade informacional, como ( 1 ) nossa", acrescenta.  

 

Para entender esse processo numa sociedade pautada na dinâmica da informação, 

Ricardo Cavallini, consultor corporativo e autor do livro O marketing depois de amanhã 

(Universo dos Livros, 2007), afirma que, primeiramente, devemos repensar a noção de 

público específico ou senso comum. "Essas categorizações estão sendo postas de 

lado. A publicidade contemporânea trata com pessoas e elas têm cada vez mais 

acesso ( 2 ) informação e é assim que vejo a comunicação: com fronteiras menos 

marcadas e deixando de lado o paradigma de que o público é passivo", acredita. 

Silvania concorda e diz que a sociedade começa ( 3 ) perceber que a verdade 

suprema é estanque, não condiz com o dia-a-dia. "Ao se depararem com uma 

informação, as pessoas começam a pesquisar e isso as aproxima do fazer científico, 

ou seja, de que a verdade é questionável", enfatiza.  

 

Para a professora da UFMG, isso cria o "jornalista contínuo", um indivíduo que põe a 

verdade à prova o tempo todo. "A noção de ciência atual é a de verdade em 

construção, ou seja, de que determinados produtos ou processos imediatamente 

anteriores à ação atual, são defasados".  
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Cavallini considera que ( 4 ) três linhas de pensamento possíveis que poderiam 

explicar a utilização do recurso da imagem científica para vender: a quantidade de 

informação que a ciência pode agregar a um produto; o quanto essa informação pode 

ser usada como diferencial na concorrência entre produtos similares; e a ciência como 

um selo de qualidade ou garantia. Ele cita o caso dos chamados produtos "verdes", 

associados a determinadas características com viés ecológico ou produtos que 

precisam de algum tipo de "auditoria" para comprovarem seu discurso. "Na mídia, a 

ciência entra como mecanismo de validação, criando uma marca de avanço 

tecnológico, mesmo que por pouquíssimo tempo", finaliza Silvania.  

 

O fascínio por determinados temas científicos segue a lógica da saturação do termo, 

ou seja, ecoar algo que já esteja exercendo certo fascínio na sociedade. "O interesse 

do público muda bastante e a publicidade se aproveita desses temas que estão na 

mídia para recriá-los a partir de um jogo de sedução com a linguagem" diz Cristina 

Bruzzo, pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e que acompanhou ( 5 ) apropriação da imagem da molécula de 

DNA pelas mídias (inclusive publicidade). "A imagem do DNA, por exemplo, foi 

acrescida de diversos sentidos, que não o sentido original para a ciência, e 

transformado em discurso de venda de diversos produtos", diz.  

 

Onde estão os dados comprovando as afirmações científicas, no entanto? De acordo 

com Eduardo Corrêa, do Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária 

(Conar) os anúncios, antes de serem veiculados com qualquer informação de cunho 

científico, devem trazer os registros de comprovação das pesquisas em órgãos 

competentes. Segundo ele, o Conar não tem o papel de avalizar metodologias ou 

resultados, o que fica a cargo do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) ou outros órgãos. "O consumidor pode pedir uma revisão ou 

confirmação científica dos dados apresentados, contudo em 99% dos casos esses 

certificados são garantia de qualidade. Se surgirem dúvidas, quanto a dados 

numéricos de pesquisas de opinião pública, temos analistas no Conar que podem dar 

seus pareceres", esclarece Corrêa. Mesmo assim, de acordo com ele, os processos 

investigatórios são raríssimos. 
RODRIGO, Enio. Ciência e cultura na publicidade. Disponível em: .Acesso em 30 maio de 2016.  
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TEXTO 3  

 

SOLUÇÃO  
João Paiva  

 
Eu quero uma solução  
homogênea, preparada,  
coisa certa, controlada  
para ter tudo na mão.  
Solução para questão  
que não ouso resolver.  
Diluída num balão  
elixir pra me entreter.  
Faço centrifugação  
para ter ar uniforme  
uso varinha conforme,  
seja mágica ou não.  
Busco uma solução  
tudo lindo, direitinho  
eu quero ter tudo certinho  
ter o mundo nesta mão.  
Procuro mistura,  
então aqueço tudo em cadinho.  
E vejo não ter solução  
mas apenas um caminho...  

PAIVA, João. Quase poesia, quase química. Disponível em: Acesso em 30 mai de 2016.  

 

TEXTO 4  
 
PSICOLOGIA DE UM VENCIDO  
Augusto dos Anjos  

 
Eu, filho do carbono e do amoníaco,  
Monstro de escuridão e rutilância,  
Sofro, desde a epigênese da infância,  
A influência má dos signos do zodíaco.  
 
Profundissimamente hipocondríaco,  
Este ambiente me causa repugnância...  
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  
Que se escapa da boca de um cardíaco.  
 
Já o verme — este operário das ruínas —  
Que o sangue podre das carnificinas  
Come, e à vida em geral declara guerra,  
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los,  
E há de deixar-me apenas os cabelos,  
Na frialdade inorgânica da terra!  
 

ANJOS, A. Eu e Outras Poesias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
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QUESTÃO 01  

 
Quanto aos textos desta prova, assinale a opção que é oposta às mensagens 
veiculadas. 
  
a) O texto 1 faz um alerta sobre os mitos e superstições que criamos a partir de 

dados científicos mal interpretados e o texto 2 mostra como os interesses 
comerciais fazem uso desses mitos.  

b) A pequenez e a transitoriedade humana são questionadas nos textos 3 e 4, 
fundamentalmente.  

c) O único objetivo da ciência é apresentar respostas aos nossos problemas, sejam 
esses problemas de ordem fisiológica ou não.  

d) O homem, em geral, busca apaziguar uma inquietação por meio de uma verdade 
suprema que lhe apontará um caminho a ser seguido. 

 

QUESTÃO 02  

 
Quanto ao texto 2, é possível inferir que  
 
a) a sociedade está habituada a um conceito de verdade relacionado à chamada 

ciência positivista por isso os interesses comerciais se valem desse ponto de vista 
visando ao mercado.  

b) os interesses comerciais desvinculam “verdade científica” dos resultados de 
análises laboratoriais.  

c) o público consumidor é cada vez mais passivo diante das informações veiculadas.  
d) uma verdade constatada em laboratórios é perene e dificilmente questionável. 
 

QUESTÃO 03  

 

Assinale a opção em que a análise do termo destacado em negrito está de acordo 
com o uso no contexto dado.  
 
a) (…) um indivíduo que põe a verdade à prova o tempo todo (texto 2, 4º parágrafo). 

O vocábulo “que”, nesse caso, é uma conjunção integrante.  
b) (…) e a publicidade se aproveita desses temas que estão na mídia para recriá-los 

a partir de um jogo de sedução com a linguagem (texto 2, 6º parágrafo). A 
expressão grifada tem valor adverbial de circunstância.  

c) Na frialdade inorgânica da terra! (texto 4, verso 14). O vocábulo destacado, numa 
análise morfológica, equivale a um adjetivo.  

d) Em “direitinho” (texto 3, verso 14) e “certinho” (texto 3, verso 15) a terminação -
inho é um sufixo diminutivo que possui valor adverbial de intensidade. 
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QUESTÃO 04  

 

Marque a opção em que o uso de vírgulas segue uma regra diversa da que foi 
aplicada aos demais casos.  
 
a) “A água, substância com a fórmula molecular H2O, foi a substância química 

responsável por muitas mortes nas nossas praias" (…) (texto 1, 6º parágrafo)  
b) "Ricardo Cavallini, consultor corporativo e autor do livro O marketing depois de 

amanhã (Universo dos Livros, 2007), afirma" (…) (texto 2, 3º parágrafo)  
c) "Há o hábito de utilizar a expressão “substância química” para designar 

substâncias sintetizadas, imprimindo-lhes um ar perverso, de substância maldita." 
(texto 1, 5º parágrafo)  

d) "Eu, filho do carbono e do amoníaco," (...) (texto 4, verso 1) 
 
 

QUESTÃO 05  

 
Acerca do vocábulo “categorizações” (3º parágrafo, texto 2) e da expressão “marca de 
avanço tecnológico, mesmo que por pouquíssimo tempo” (5º parágrafo, texto 2), 
podemos afirmar que  

I. o vocábulo “categorizações” refere-se a “componentes anti-idade” e 
“microcápsulas que ajudam a sua pele a ter mais firmeza em oito dias”.  

II.  a expressão “marca de avanço tecnológico, mesmo que por pouquíssimo 
tempo” traz a ideia de verdade questionável.  

III.  o vocábulo “categorizações” retoma as noções de "público específico" e 
"senso comum".  

 
Marque a opção correta:  
 
a) II apenas.  
b) II e III  
c) I e II  
d) III apenas. 
 

QUESTÃO 06  

 

O autor do texto 2 discute acerca dos temas “Ciência como baliza ética da verdade” e 
“Mito do cientista como gênio criador”. Considerando essas reflexões e o conteúdo do 
texto 3, podemos afirmar que  
 
a) a Ciência como baliza ética da verdade é cada vez mais vista como verdade 

absoluta pela sociedade.  
b) o “Mito do cientista como gênio criador” é a conclusão a que chega a voz do texto 

3.  
c) o objetivo “ter o mundo nesta mão” (verso 16, texto 3) vai de encontro aos 

interesses comerciais questionados no texto 2.  
d) a incerteza do cientista em seu fazer experimental é a temática do texto 3. 
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QUESTÃO 07  

 

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas existentes no texto 2, 
respectivamente.  
 
a) à (1) – há (2) – à (3) – há (4) –   a (5).  
b) a (1) –   à (2) – a (3) –   à (4) – há (5).  
c) à (1) –   a (2) – a (3) – há (4) –   a (5).  
d) a (1) –   à (2) – a (3) – há (4) –   a (5) 
 
 

QUESTÃO 08  

 
Com relação aos gêneros literários, é INCORRETO afirmar que, no gênero 
  
a) épico, o artista retrata criticamente a realidade.    
b) épico, o autor se apega à objetividade e à impessoalidade.    
c) lírico, a tendência do escritor é revelar as emoções que o mundo causou nele.    
d) dramático, há ausência de narrador, apresentando-se um conflito através do 

discurso direto.    
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QUESTÃO 09  

 

Poema de Sete Faces 
  

Quando nasci um anjo torto 

desses que vive na sombra 

disse: Vai, Carlos! Ser gauche1 na vida. 
  
As casas espiam os homens 

Que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul 
Não houvesse tantos desejos. 
  
O bonde passa cheio de pernas: 
Pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, 
pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 

não perguntam nada. 
  
O homem atrás do bigode 

é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 

o homem atrás dos óculos e do bigode. 

Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 
  
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma 
solução. 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração. 
  
Eu não devia te dizer 
mas essa lua 

mas esse conhaque 

botam a gente comovido como o 
diabo. 

  
(Carlos Drummond de Andrade) 

 (1) A palavra francesa (pronuncia-se “gôche”) era uma gíria usada por jovens da classe média urbana para rotular 

indivíduos tidos como arredios, esquisitos, inadaptados. 

  

A respeito do jogo intertextual estabelecido entre a tirinha e o poema, considere estas 
afirmações: 
 

I. Os três primeiros quadrinhos ilustram o conteúdo expresso nos versos da 
segunda estrofe do poema de Drummond. 

II. Como a tirinha faz uma citação do poema, é possível caracterizá-la como 
pertencente ao mesmo gênero do texto de Drummond. 

III. O silêncio da personagem, presente no último quadrinho da tira, ilustra o 
conteúdo expresso na última estrofe do poema. 

  

Assinale a alternativa correta: 
  

a) Apenas I    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e II.    
d) Apenas III.    
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PROVA DE GEOGRAFIA 
 

 

QUESTÃO 10  

 

Leia com atenção o texto a seguir.  

 

É nos limites entre placas que se encontra a mais intensa atividade geológica do 

planeta – vulcões ativos, falhas e abalos sísmicos frequentes, soerguimento de 

cadeias montanhosas e formação e destruição de placas e crosta. Há três tipos 

distintos de limites entre placas litosféricas: limites divergentes, limites convergentes e 

limites conservativos.  
Fonte: TEIXEIRA, et.al. Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia editora Nacional. 2009, p.87.  

 

Considerando-se as características de cada tipo de limite de placas, é CORRETO 

afirmar que: 

  

a) o movimento conservativo de placas tectônicas provoca a formação de cadeias de 

montanhas dobradas.  

b) a colisão de placas tectônicas de densidades semelhantes originam cadeias meso-

oceânicas.  

c) nos limites divergentes, as placas tectônicas deslizam lateralmente entre si ao 

longo de falhas, gerando intensos dobramentos.  

d) o movimento divergente entre placas tectônicas pode conduzir à abertura de 

bacias oceânicas. 
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QUESTÃO 11  

O mapa mostra a atuação de massas de ar no Brasil durante o Inverno e Verão.  

 
 

Leia com atenção as afirmativas a seguir.  

I. Durante o inverno, a Massa Polar atlântica pode se deslocar até a Amazônia 

Ocidental, provocando queda súbita e acentuada da temperatura dando origem ao 

fenômeno conhecido como friagem.  

II. O clima do Brasil é influenciado por várias massas de ar, que possuem diferentes 

características em função do local de origem, podendo ser úmidas ou secas.  

III. Durante o verão, o deslocamento de noroeste para sudeste da Massa Equatorial 

continental, é responsável pelo aumento do volume de chuvas nos estados da Região 

Centro-Oeste.  

 

É CORRETO o que se afirma em:  

 

a) I, apenas.  

b) I e II, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I, II e III. 
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QUESTÃO 12  

 

“O Oriente Médio atravessou o século XX como o mais importante e instável conjunto 
geopolítico do globo e adentrou o XXI na mesma condição. Ora de forma mais intensa, 
ora mais branda, a verdade é que a região não sai do noticiário.”  

Fonte: Carta Escola, agosto de 2014. 
 

Sobre o Oriente Médio e sua conturbada geopolítica no ano de 2014, podemos afirmar 
corretamente que:  
 
a) Israel reagiu violentamente ao Hamas ocupando e atacando a Cisjordânia no 

primeiro semestre de 2014.    
b) A queda do presidente sírio Bashar al Assad trouxe mais instabilidade ao país e a 

maioria xiita deve assumir o poder.    
c) O retorno ao poder do presidente Hosni Barak no Egito lança novas dúvidas sobre 

o sucesso da Primavera árabe.    
d) O Iraque corre o risco de fragmentar-se territorialmente, especialmente após o 

surgimento e crescimento do grupo Estado Islâmico.    
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QUESTÃO 13  

 

Leia o texto e observe o mapa abaixo. 

 
O Oriente Médio é uma região de grande instabilidade política, onde encontramos um 
emaranhado de culturas diferenciadas, antagonismos religiosos, múltiplas formas de 
organização política e econômica. Nesse contexto, merecem uma análise mais 
cuidadosa, por sua gravidade e persistência, os conflitos entre árabes e judeus, 
mesmo após a resolução da ONU (Organização das Nações Unidas) que, em 1947, 
dividiu o território em dois Estados – Israel e Palestina. Contemporaneamente, os 
conflitos armados têm se intensificado, sem levar em conta os limites territoriais 
estabelecidos na criação dos dois Estados. 
 
Considerando a proposta original de organização territorial promulgada pela ONU em 
1947, a legenda correta para o mapa é:  

 
a) (1) Estado judeu –         (2) Estado palestino –   (3) Zona Internacional    
b) (1) Estado judeu –         (2) Estado palestino –   (3) Telavive    
c) (1) Estado palestino –    (2) Estado judeu –        (3) Jerusalém    
d) (1) Zona Internacional – (2) Estado palestino –  (3) Estado judeu    
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QUESTÃO 14  

 

Existe uma relação direta entre o dinamismo das práticas sociais e as transformações 

nos indicadores demográficos das sociedades. Observe, nos gráficos, um exemplo de 

alteração de comportamento social no Brasil. 

 

 
As mudanças verificadas entre os anos de 2000 e 2012 ocasionam o seguinte 

comportamento demográfico:  

 

a) elevação da expectativa de vida.    

b) ampliação da população escolar.    

c) redução da taxa de fecundidade.    

d) diminuição da mortalidade infantil.    

 

QUESTÃO 15  

 

Depois de cinco anos de negociações, os Estados Unidos e o Japão selaram (...) o 
Acordo de Associação Transpacífico (TPP, em sua sigla em inglês) com outros dez 
países. O pacto de livre comércio une 40%  da economia mundial e pode se 

transformar no maior acordo regional da história. 
Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/05/economia/1444048323_601347.html>.  

Acesso em: 24 out. 2015. 

 
Os outros países envolvidos nas negociações do acordo são Austrália, Brunei, 
Canadá, Chile, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã. Mas 
economias asiáticas como a Coreia do Sul, Taiwan e Filipinas, e sul-americanas como 
a Colômbia, já estão na fila para aderir. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/10/1690329-7-pontos-para-entender- 
aparceria-transpacifico-acordo-entre-eua-japao-e-mais-dez-paises.shtml>.  

Acesso em: 20 out. 2015. 

 
Os Estados Unidos ao criarem uma zona econômica na bacia do Pacífico, objetivam: 
  
a) extinguir o trabalho escravo nas indústrias asiáticas.    

b) contrabalançar o peso econômico de Pequim na região.    

c) impedir os tratados da Organização Mundial do Comércio.    

d) melhorar as relações com os países da Polinésia Oriental.    
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PROVA DE HISTÓRIA

 

 

QUESTÃO 16  

 

O Ato de Navegação (1651) de Oliver Cromwell tinha, como um de seus principais 

objetivos, 

 

a) conter os avanços militares franceses no Mar do Norte, limitando a expansão 

napoleônica à Europa continental. 

b) atender às exigências políticas da aristocracia britânica, impedindo a ascensão 

política e comercial da burguesia. 

c) obter o controle militar e comercial da rede fluvial europeia, facilitando o rápido 

acesso das naus britânicas à Europa continental. 

d) ampliar a presença comercial e militar britânica nos mares, assegurando maiores 

ganhos financeiros e melhor posicionamento estratégico. 

 

QUESTÃO 17  

 

“O Terror, que se tornou oficial durante certo tempo, é o instrumento usado para 

reprimir a contrarrevolução. Prendem-se os cidadãos considerados suspeitos e institui-

se um Tribunal Revolucionário em Paris, que julga de maneira sumária e envia 

milhares de pessoas à guilhotina.” 
Michel Vovelle. A Revolução Francesa explicada à minha neta. 

São Paulo: Editora Unesp, 2007, p. 74. 

 

Pode-se afirmar que o chamado período do Terror, durante a Revolução Francesa, 

 

a) contribuiu para que os franceses reconhecessem o caráter ditatorial do projeto 

revolucionário e se dispusessem a revalorizar a experiência democrática do Antigo 

Regime. 

b) combinou um conjunto de medidas voltadas ao atendimento das necessidades 

mais urgentes da população pobre com uma repressão violenta contra os 

adversários políticos. 

c) permitiu a instalação do primeiro regime comunista da história e afirmou a 

necessidade de eliminar fisicamente todos que resistissem a projetos de 

democratização e busca da igualdade social. 

d) associou a repressão aos movimentos populares de massa com o esforço de 

reconstrução do Antigo Regime e de reinstauração do poder aristocrático e 

religioso na França. 
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QUESTÃO 18  

 

No plano artístico, o Renascimento pode ser corretamente associado a nomes como 

os de  

 

a) Rafael, Botticelli e Michelangelo.  

b) Leonardo da Vinci, El Greco e Rembrandt.  

c) Giotto, Caravaggio e Rubens.  

d) Dante, Velázquez e Bruneleschi.  

 

QUESTÃO 19  

 

A denominação de república oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 

anos da República no Brasil. 

Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário 

político necessário ao entendimento desse período. 
 

(Adaptado de Maria Efigênia Lage de Resende, “O processo político na Primeira República e o liberalismo 

oligárquico”,em Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado (orgs.),  

O tempo do liberalismo excludente – da Proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2006, p. 91.) 

Relacionando os termos do enunciado, a chamada “república oligárquica” pode ser 

explicada da seguinte maneira: 

a) Os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as 

eleições, realizadas com voto aberto. Isso sustentava a República da Espada, na 

qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos 

governadores. 

b) Diante das revoltas populares do período, que ameaçavam as oligarquias 

estaduais, os governadores se aliaram aos coronéis, para que chefiassem as 

expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem, em troca de maior 

poder político. 

c) As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, que detinham o poder político 

nos municípios, e estes fraudavam as eleições. Assim, os governadores elegiam 

candidatos que apoiariam o presidente da República, e este retribuía com recursos 

aos estados. 

d) Os governadores excluídos da política do “café com leite” se aliaram às oligarquias 

nordestinas, a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças 

favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis, que comandavam 

bandos de jagunços. 
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QUESTÃO 20  

 

Os anos que antecederam ao Estado Novo foram de efervescência e disputa política. 
Essa situação tinha a ver com a diversidade das forças que se haviam aglutinado em 
torno da Aliança Liberal, a coligação partidária oposicionista que em 1929 lançou a 
candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da República. Enquanto alguns dos que 
aderiram à Aliança Liberal faziam oposição sistemática ao regime, outros ali 
ingressaram apenas por discordar do encaminhamento dado pelo então presidente 
Washington Luís. 

PANDOLFI, Dulce Chaves. Os anos 1930: as incertezas do regime. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília Neves 
de Almeida (orgs.). O Brasil Republicano. O tempo do nacional-estatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do 

Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.17. (Adaptado). 

A instabilidade política no período de 1930 a 1937 estava associada, entre outros 
fatores, 
 
a) ao caráter liberal e pouco intervencionista do governo Vargas, o que provocou a 

insatisfação dos industriais, desejosos de medidas estatais de estímulo à 
economia. 

b) ao crescimento das oposições a Vargas, vindas especialmente das oligarquias 
derrotadas em 1930 e do nascente movimento comunista. 

c) ao avanço do movimento tenentista, que passou a organizar ações armadas contra 
o governo Vargas, como a Intentona de 1935. 

d) à inexistência, durante este período, de uma Constituição, o que aumentou a 
insatisfação.  

 

QUESTÃO 21  

 

Durante as festividades da inauguração de Brasília, em 1960, ocorreu a apresentação 
de uma peça teatral ao ar livre, que foi assim descrita por um jornalista da época: 
 
“A luta pela interiorização da capital e a construção de Brasília foram retratadas [...]. 
Enxadas, pás, picaretas e outras ferramentas foram distribuídas entre os figurantes, 
que representavam os operários de Brasília [...]. Cada um dos episódios era 
contrastado pela oposição de um velho [...]. Mas quando por fim ele manifesta sua 
aversão à fundação de Brasília, oito tratores barulhentos invadiram a cena e apareceu 
no céu um helicóptero. Dele desceu um homem, de porte semelhante ao de Juscelino, 
a acenar para a multidão, que aplaudia, enquanto o velho pessimista foi metido no 
helicóptero que o levou para longe [...].” 
 

(apud DUARTE, Luiz Sérgio. 21 de abril de 1960: inauguração de Brasília. IN: BITTENCOURT,Circe (Org.).  
Dicionário de datas da História do Brasil. São Paulo: Contexto, 2007. p. 107-108). 

 
Considerando o contexto histórico no qual a peça foi representada, a melhor 
interpretação para sua mensagem é: 
 

a) O país vivia um período de otimismo e a adesão a grandes obras significava 
apoiar a modernidade. 

b) Os construtores da cidade foram afastados de sua obra pela discriminação social 
e as cidades satélites nasceram para abrigá-los. 

c) A ocupação do interior do território nacional deslocou o centro econômico do país 
e possibilitou o nascimento do novo sindicalismo. 

d) As tradições rurais dos goianos foram simbolicamente incorporadas pelo projeto 
modernista do país e a cultura nacional saiu enriquecida.  
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PROVA DE MATEMÁTICA

 

 

QUESTÃO 22  

 

A tabela mostra a expectativa de vida ao nascer de pessoas de um certo país: 

 
Supondo-se que a expectativa de vida aumente de forma linear, pode-se afirmar que 

uma pessoa nascida nesse país, no ano de 2010, deverá viver: 

Considere 1 ano como tendo 365 dias.  

 

a) 77 anos e 6 meses.    
b) 79 anos e 8 meses.    
c) 77 anos, 7 meses e 9 dias.    
d) 79 anos, 9 meses e 21 dias.    
 

 

QUESTÃO 23  

 

Cada um dos círculos da figura deverá ser pintado com uma única cor, escolhida 

dentre quatro disponíveis. Sabendo-se que dois círculos consecutivos nunca serão 

pintados com a mesma cor, então o número de formas de se pintar os círculos é: 

 

 
 

a) 100 

b) 240 

c) 729 

d) 2916 
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QUESTÃO 24  

 

Uma urna contém 3 bolas numeradas de 1 a 3 e outra urna com 5 bolas numeradas de 

1 a 5. Ao retirar-se aleatoriamente uma bola de cada uma, a probabilidade da soma 

dos pontos ser maior do que 4 é: 

a) 
3

5
 

b) 2 ; 5 

c) 
1

2
 

d) 
1

3
 

 

 

QUESTÃO 25  

 

O lucro de uma loja, pela venda diária de x peças, é dado por L(x) = 100 (10 – x) (x – 4). 

O lucro máximo, por dia, é obtido com a venda de: 

a) 7 peças. 

b) 10 peças. 

c) 14 peças. 

d) 50 peças. 

 

QUESTÃO 26  

 

Nesta figura plana, há um triângulo equilátero, ABE, cujo lado mede a, e um quadrado, 

BCDE, cujo lado também mede a : 

 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que a área do triângulo ABC é  

a) 

2a

3     

b) 

2a

4     

c) 

23a

4     

d) 

23a

8     
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QUESTÃO 27  

 

Um capital de R$ 30.000,00 foi dividido em duas aplicações: a primeira pagou uma 

taxa de 8% de juros anuais; a outra aplicação, de risco, pagou uma taxa de 12% de 

juros anuais. Ao término de um ano, observou-se que os lucros obtidos em ambas as 

aplicações foram iguais. 

 

Assim sendo, a diferença dos capitais aplicados foi de  

 

a) R$  8.000,00.    
b) R$  4.000,00.    
c) R$  6.000,00.    
d) R$ 10.000,00.    
 

 

PROVA DE FÍSICA

 

 

QUESTÃO 28  

 

 
 

Um corpo de massa 2,0 kg  é lançado sobre um plano horizontal rugoso com uma 

velocidade inicial de 5,0 m / s  e sua velocidade varia com o tempo, segundo o gráfico 

acima. 

Considerando a aceleração da gravidade 2g 10,0 m / s ,  o coeficiente de atrito cinético 

entre o corpo e o plano vale 

  

a) 5,0 . 10-2 

b) 5,0 . 10-1 

c) 1,0 . 10-1   

d) 2,0 . 10-1    
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QUESTÃO 29  

 

A imagem abaixo ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. 
 

 
 
Desprezando-se a resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que 
atuam sobre a bola de ferro, após ter sido lançada e antes de colidir com algo, é:  

a)     

b)     

c)     

d)     
 
 

QUESTÃO 30  

 

A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta 
convencional. 
 

 
 
Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B através da correia P. Por sua vez, B é 
ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. 
 
Nesta situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das 
velocidades angulares, A B R, e ,ω ω ω  são tais que  

a) A B R.ω ω ω 
    

b) A B R.ω ω ω 
    

c) A B R.ω ω ω 
    

d) A B R.ω ω ω 
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QUESTÃO 31  

 

Um elevador partindo do repouso tem a seguinte sequência de movimentos: 

1) De 0 a t, desce com movimento uniformemente acelerado. 

2) De t1 a t2 desce com movimento uniforme. 

3) De t2 a t3 desce com movimento uniformemente retardado até parar. 

 

Um homem, dentro do elevador, está sobre uma balança calibrada em newtons. 

O peso do homem tem intensidade P e a indicação da balança, nos três intervalos 

citados, assume os valores F1, F2 e F3 respectivamente: 

 

Assinale a opção correta: 

a) F1 = F2 = F3 = P 

b) F1 < P; F2 = P; F3 < P 

c) F1 < P; F2 = P; F3 > P 

d) F1 > P; F2 = P; F3 < P 

 

 

QUESTÃO 32  

 

No circuito da figura, o amperímetro A tem resistência interna desprezível e o 

voltímetro V tem resistência interna infinita.  

 

As suas leituras serão, respectivamente: 

 
 

a) zero e 10V 

b) 1A e zero 

c) 1A e 10V 

d) 2A e 20V 
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QUESTÃO 33  

 

Na figura abaixo, estão representadas cinco lâmpadas iguais (1, 2, 3, 4 e 5). Os 

terminais X e Y do circuito elétrico estão submetidos a uma diferença de potencial 

elétrico constante.  

Qual destas lâmpadas pode ser retirada do circuito sem alterar a luminosidade das 

outras lâmpadas? 

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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PROVA DE BIOLOGIA

 

 

QUESTÃO 34  

 

Leia o trecho transcrito da entrevista intitulada “Fome oculta”, realizada por Maria 

Fernanda Elias Llanos, com a Professora Dra. Andréa Ramalho, da UFRJ, que se 

encontra na Revista NestIé. Bio – págs. 4-9, maio de 2011.  

 

“Segundo o Dr. Jacques Diouf diretor-geral da FAO (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations), a fome permanece a maior tragédia e o maior escândalo do mundo, 

sendo que o número de pessoas subnutridas encontra-se inaceitavelmente alto. A 

carência de micronutrientes, conhecida como fome oculta, afeta cerca de um terço da 

população mundial e está relacionada principalmente à deficiência de ferro, zinco, iodo 

e vitamina A. (...) No Brasil, as deficiências mais significativas são as de ferro e 

vitamina A. “.  

 

Agora analise as proposições que seguem:  

 

I. A vitamina A, encontrada em vegetais verdes e amarelos, frutas amarelas e 

alaranjadas, gema de ovo, leite e derivados e ligado, é necessária à manutenção da 

integridade da pele, dos epitélios respiratório, intestinal e urinário, além de atuar na 

síntese de pigmentos da retina.  

II. No Brasil a deficiência de iodo não é significativa, visto que o país já obrigou, por 

força de lei, a adição de iodo ao sal de cozinha. A carência deste oligoelemento 

gera o hipertireoidismo.  

lII. O ferro pode ser obtido a partir da ingestão de leguminosas, vegetais verde-

escuros, fígado e carnes; assim, feijão com arroz, salada dc alface com rúcula e 

bife é um bom caminho para evitar a carência deste microminerais, indispensável 

na constituição da hemoglobina e mioglobina.  

 

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões) 

   
a) II e III, apenas.     
b) I e II, apenas.    
c) I, II e III.    
d) I e III, apenas.    
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QUESTÃO 35  

 

Observe a figura abaixo, que representa o emparelhamento de duas bases 

nitrogenadas. 

 

 
 

Indique a alternativa que relaciona corretamente a(s) molécula(s) que se encontra(m) 

parcialmente representada(s) e o tipo de ligação química apontada pela seta. 

 

 Molécula(s) Tipo de ligação química 

a) Exclusivamente DNA Ligação de hidrogênio 

b) Exclusivamente RNA Ligação covalente apolar 

c) DNA ou RNA Ligação de hidrogênio 

d) Exclusivamente DNA Ligação covalente apolar 

 
 
 

QUESTÃO 36  

Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome correto do tipo de 

cartilagem que é encontrado na epiglote e na orelha: 

 

a) Cartilagem óssea. 

b) Cartilagem elástica.  

c) Cartilagem hialina.  

d) Cartilagem fibrosa. 
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QUESTÃO 37  

 

O osso, apesar da aparente dureza, é considerado um tecido plástico, em vista da 

constante renovação de sua matriz. Utilizando-se dessa propriedade, ortodontistas 

corrigem as posições dos dentes, ortopedistas orientam as consolidações de fraturas e 

fisioterapeutas corrigem defeitos ósseos decorrentes de posturas inadequadas. A 

matriz dos ossos tem uma parte orgânica proteica constituída principalmente por 

colágeno e uma parte inorgânica constituída por cristais de fosfato de cálcio, na forma 

de hidroxiapatita. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre tecido ósseo, é correto afirmar: 

 

a) A matriz óssea tem um caráter de plasticidade em razão da presença de grande 

quantidade de água associada aos cristais de hidroxiapatita. 

b) A plasticidade do tecido ósseo é resultante da capacidade de reabsorção e de 

síntese de nova matriz orgânica pelas células ósseas. 

c) O tecido ósseo é considerado plástico em decorrência da consistência gelatinosa 

da proteína colágeno que lhe confere alta compressibilidade. 

d) A plasticidade do tecido ósseo, por decorrer da substituição do colágeno, aumenta 

progressivamente, ao longo da vida de um indivíduo. 

 

QUESTÃO 38  

 

As figuras são estruturas vegetais exclusivas das angiospermas. 

Sobre as estruturas representadas, é correto afirmar, EXCETO: 

 
 

a) Todas são frutos secos. 

b) Apenas uma é monocotiledônea. 

c) Duas delas são sementes nuas. 

d) Uma delas apresenta dispersão anemófila. 
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QUESTÃO 39  

 

A malária e uma doença causada por esporozoários do gênero Plasmodium, que afeta 

milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais. Sobre a 

malária, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 

(    ) Os esporozoários são também chamados de apicomplexos e se caracterizam 

pela presença de estruturas especializadas para a locomoção. 

(    ) As hemácias, ao romperem, liberam esporozoítos e toxinas, as quais provocam 

os acessos febris característicos da doença. 

(    ) Ao picar uma pessoa contaminada pelo Plasmodium, o mosquito-prego suga 

hemácias sadias e hemácias contendo gametócitos, dando início ao ciclo do parasita 

no corpo do inseto. 

(    ) O mosquito e o hospedeiro intermediário do Plasmodium, pois nele ocorre apenas 

a reprodução assexuada do parasita e, portanto, o homem e o hospedeiro definitivo. 

 

A sequência está correta em 

 

a) F, F, V, F 

b) F, V, F, V 

c) V, F, V, F 

d) V, F, V, V 
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PROVA DE QUÍMICA

 

 

QUESTÃO 40  

 

O efeito explosivo da nitroglicerina líquida ((C3H5(ONO2)3) se deve à liberação dos 
gases N2, O2, H2O, e CO2, que são violentamente liberados no momento do choque ou 
no fornecimento de calor. Os gases apresentam esse comportamento, em razão de 
ocuparem um espaço superior ao ocupado pelos líquidos, e quando aquecidos, 
ocupam ainda mais espaço o que provoca a explosão.  
 
Sobre a decomposição de 2 mols de molécula de nitroglicerina, nas CNTP, podemos 
afirmar que são produzidos 
 

a) 134,4 L de N2.  

b) 3,6x1024 moléculas de CO2.  

c) 32 g de O2. 

d) 5 moléculas de H2O. 

 

QUESTÃO 41  

As causas de alguns acidentes aéreos, que motivaram a queda de aeronaves nos 

voos internacionais, a grandes altitudes, foram eliminadas e corrigidas. A zero graus 

Celsius e a 1,0 atm, a água, existente no querosene, congela e se separa do 

combustível, causando obstrução na entrada do motor, o que produzia a queda de 

aeronaves. 

 

Uma análise dessas informações permite corretamente concluir: 

 

a) A fusão fracionada é a melhor forma de separar água do querosene de aviões. 

b) A presença de água dificulta a combustão desse querosene, o que causa a queda 

de aeronaves. 

c) O pré-aquecimento do combustível acima de 0oC, antes de entrar no motor, é a 

solução adequada para eliminar o acúmulo de gelo. 

d) A colocação de filtros no interior da tubulação, antes da entrada de combustível, é 

uma forma de separar o gelo e desobstruir a passagem de combustível.  

 

QUESTÃO 42  

A bateria de níquel-cádmio (nicad) uma pilha “seca” usada em dispositivos que 

funcionam com bateria, usa a seguinte reação redox para gerar eletricidade:  

Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l) → Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s) 

 

Sobre o processo de oxirredução da bateria de níquel-cádmio, é incorreto afirmar que 

  

a) o Ni funciona como agente redutor.  

b) o Cd sofre corrosão.  

c) o NiO2 funciona como agente oxidante. 

d) o Cd funciona como agente redutor. 
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QUESTÃO 43  

Uma ligação química estável forma-se entre dois átomos se o arranjo resultante de 

seus núcleos e elétrons tem energia menor que a energia total dos átomos separados. 

Sabendo que as ligações entre os átomos podem ser classificadas como iônica, 

metálica e covalente, assinale a alternativa que apresenta substâncias que contêm 

apenas ligações covalentes.  

 

a) C (diamante), NH3, Au e CO2.    

b) Br2, C (diamante), brometo de hidrogênio e CO2.    

c) C (diamante), brometo de hidrogênio, H2O e hidreto de lítio.    

d) 2C , fluoreto de hidrogênio, Ag e Na2O.    

 

QUESTÃO 44  

O paclitaxel (nome comercial Taxol®) é um produto natural que pode ser extraído da 

casca do teixo, árvore/arbusto de pequeno porte. Esse composto é empregado no 

tratamento de diferentes tipos de câncer como, por exemplo, o de mama e de ovário. 

A estrutura do paclitaxel está apresentada abaixo: 

 
É uma função orgânica presente na estrutura desse composto, exceto: 

 

a) Amida 

b) Álcool 

c) Cetona 

d) Aldeído 

 

 

QUESTÃO 45  

A Penicilina G é um antibiótico natural obtido do fungo Penicillium chrysogenum. A 

estrutura química está apresentada abaixo. 

 
 

É correto afirmar que a penicilina g possui: 

 

a) um grupo funcional amina. 

b) fórmula estrutural C16H18N2O4S. 

c) 6 carbonos sp3 e 9 carbonos sp2. 

d) um heterocíclico aromático. 
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PROVA DE ESPANHOL

 

TEXTO 1 

LA PESTE NEGRA 

 

 La muerte llegó por mar. En octubre de 1347 

varias naves genovesas atracaron en el puerto 

siciliano de Mesina procedentes de Caffa, en 

el mar Negro, cargadas de preciados lujos de 

Oriente. En aquellos navíos, además había 

viajado un inesperado e invisible polizonte: la 

bacteria de la peste. Cuatro años después, el 

bacilo había asolado Europa y dejado tras de 

sí un reguero de más de 20 millones de 

muertos: tres de cada diez habitantes. 

 La peste negra, como se llamó a la epidemia 

que se extendió entre 1347 y 1351, hundió sus garras en aquella sociedad y la sacudió 

sembrando un auténtico caos. “ La mortandad  era espantosa y cruel y no es posible 

que una lengua humana narre el horror.  Sigilosa, la dama negra avanzaba de ciudad 

en ciudad, de aldea en aldea. Fiebre, escalofríos, náuseas, sed, agotamiento… eran 

sólo el primer asomo. Después sobrevenía la sintomatología más macabra: 

inflamaciones dolorosas del tamaño de un huevo – las bubas o bubones en las ingles, 

las axilas y bajo las orejas, es decir, en los ganglios linfáticos, así como manchas 

púrpura (los coágulos que quizá le dieron el epíteto de “negra” a la dolencia) que podían 

derivar en gangrenas. Éste era el cuadro de la peste conocida como bubónica, mortal 

entre un 40 y un 90% de los casos. Algunos enfermos no desarrollaban bubas: tras la 

fiebre sufrían ahogos y ataques de tos y escupían sangre. Habían contraído la peste 

neumónica y las posibilidades de sobrevivir eran escasas: nueve de cada diez enfermos 

fallecían. 

 Nadie sospechaba que el origen de aquella catástrofe provenía de unos seres 

que estaban acostumbrados a ver por todas partes: las ratas. Estos roedores eran 

habituales de las bodegas de los barcos (y así llegaron desde Caffa a Mesinas) y de los 

carros y alforjas de los comerciantes que viajaban de pueblo en pueblo. En realidad, el 

peligro no eran exactamente las ratas, sino una pulga propia de estos roedores que se 

escondía en su pelaje. Tras infectar a un roedor la pulga lo abandonaba y podía saltar 

hacia un humano, que, tras recibir su picadura, desarrollaba peste bubónica. El 

apestado, asimismo, transmitía la enfermedad, en su variante neumónica, a todos 

aquellos que inhalaban partículas de su saliva. Antes o después de que aparecieran los 

síntomas más visibles de la peste bubónica o neumónica, los bacilos podían invadir el 

flujo sanguíneo y da lugar a una tercera variante de la enfermedad: la septicémica. La 

infección de la sangre significaba una muerte segura y fulminante. 
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QUESTÃO 46  

De acuerdo a las informaciones del texto, ¿cuál es la diferencia entre la forma 

bubónica y la neumónica de la enfermedad? 

 

a) Mientras que la primera es muy grave, la otra trae más sufrimiento 

b) A causa de la gran mortandad, la forma neumónica era la más propagada 

c) La primera acometía a los ganglios linfáticos y causaba fiebre , al paso que la otra 

no traía bubos 

d) Aunque muy violenta, la gente tenía más chance de sobrevivir a la forma bubónica  

 

QUESTÃO 47  

Sobre la forma septicémica, el texto dice que  

 

a) Era letal ya que se caracterizaba por llevar infección a la sangre 

b) Era conocida como la tercera variante de la peste negra y no tiene relación con las 

ratas 

c) Surgía a través del contacto directo de la persona con las ratas infectadas 

d) Sólo acometía a aquellos que ya tenían la forma neumónica 

 

QUESTÃO 48  

De acuerdo al texto, es verdad que 

 

a) Las ratas que vinieron en los barcos eran, de hecho, las transmisoras de la peste 

negra 

b) La enfermedad, que  vino a través del aire lleno de partículas infectadas, asoló a 

Europa 

c) La pulga sólo transmitía la forma bubónica de la enfermedad 

d) En sus comienzos, la enfermedad mató a 20 millones de personas en Europa 

 

QUESTÃO 49  

En la frase “En realidad, el peligro no eran exactamente las ratas, sino una pulga 

propia de estos roedores que se escondía en su pelaje”, las palabras subrayadas 

están en su forma plural. 

Marca abajo la opción dónde todas las palabras aparezcan en su forma plural correcta. 

 

a) Chicos, buques, panes 

b) Cafés, taxies, dioses 

c) Almacenes , hoteles, hogars 

d) Actrizes, pezes, veces 
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TEXTO 2 

Bienvenidos al Club Base para Cocinar de Gallina Blanca en Directo al Paladar  

 
 

 

QUESTÃO 50  

En la frase “guiso como antes pero acabo mucho antes”, el subrayado se  sustituye, 

sin pérdida  de sentido, por : 

 

a) más 

b) sin embargo 

c) mientras que 

d) entonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.directoalpaladar.com/clubgallinablanca/bienvenidos-al-club-base-para-cocinar-de-gallina-blanca-en-directo-al-paladar
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PROVA DE INGLÊS

 

 
READ THE FOLLOWING PASSAGE AND CHOOSE THE OPTION WHICH BEST 

COMPLETES EACH QUESTION, ACCORDING TO THE TEXT.    

 

 
Voices: The Pope's powerful message to Cubans 

Rick Jervis, September 24, 2015 

 
SANTIAGO DE CUBA – I’ve always been fairly skeptical about how much power 

one man can exercise, even if that man commands the attention of 1.2 billion Roman 

Catholics. 

I understand that Pope John Paul II visited Poland in the 1970s and ‘80s and 

gave speeches so stirring that they helped launch the Solidarity opposition movement 

and lead to the collapse of communism in the country. And I know that popes throughout 

history have had influential moments. 

But, really, how much can one man and one microphone do? How literally do 

people take his message? These were the questions that kept my mind busy when I left 

for Cuba last week to cover Pope Francis’ four-day trip. I was curious to see how much 

impact the words of this 78-year-old man can have on a population of 11 million. 

I’m becoming fairly familiar with Cuba. I’ve been to the island three times this 

year, five times overall, and grew up in southern Florida. My parents are Cubans who 

left the country in 1962. Cuba today continues to fascinate and dismay. It’s a place of 

beauty and jolting contradictions. The re-establishment of relations between the U.S. and 

Cuban governments, begun last December, continue to stir excitement and hope in 

Cubans, and changes are trickling in. 

I followed Pope Francis from Havana to Santiago and heard him talk of 

reconciliation, love for mankind and the importance of family. I interviewed Cubans who 

glowed with the fervor of the faithful as they pledged their love for the Pope and promised 

to follow his message. But my question remained: What does all of this mean? How does 

it translate to actual change on the island? 

To help me sort through this, I visited Father Jorge Catasus, a popular parish 

priest here who helped welcome the Pope to the city. We sat in the cool, cavernous back 

room of his 18th-century church, safe from the 37-degree heat outside. Catasus said 

“don't focus on any grand political or social changes stemming from the papal visit”. The 

most important changes, he said, come from within. That’s what Pope Francis offered 

as a first step, and that’s what Cubans across the island, in chants, cheers and tearful 

acceptance, agreed to abide by. 

“The lives of men are decided in their hearts”, Catasus told me. “That’s where 

we’ll see the change”. This may not be 1980s Poland, and Solidarity may still not be 

anywhere in sight. But first things first.  A change of heart can often lead to a world of 

good.  

 
Adapted from <http://www.usatoday.com/.  
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QUESTÃO 46  

 

Consider the following statements about what the author of the text did in the island 

during the Pope’s visit: 

 

1. He visited a priest who also gave speeches during the Pope’s stay in Cuba. 

2. He talked to the Cuban people and observed their faith. 

3. In order to escape from the warm weather, he decided to go to an old church. 

4. He followed Pope Francis and heard his speeches. 

 

Which of the statements above are TRUE, according to the text?  

 

a) Only 1 and 2.    

b) Only 1, 2 and 3.    

c) Only 3 and 4.    

d) Only 2 and 4.    

    

 

QUESTÃO 47  

 

According to the text, in the beginning the writer was skeptical about the results of the 

Pope’s visit to Cuba because: 

  

a) he wondered about the power of the words to cause social changes.    

b) Cuba does not have as many Catholics as Poland had in the 1970s.    

c) this Pope is not as powerful as John Paul II.    

d) Cubans are not so easily convinced compared to other nationalities.    

   

QUESTÃO 48  

 

Concerning the author of the text, identify the statements below as true (T) or false (F): 

 

(     ) He was raised in the south of Florida, USA. 

(     ) His parents are Cubans who left the country and moved to the USA. 

(     ) He feels fascinated by the beauty and contradictions of Cuba. 

(     ) He considers that Cubans are not interested about the re-establishment of 

relations with the USA. 

(     ) He was born in 1962 when his parents left Cuba. 

 

Mark the alternative which presents the correct sequence, from top to bottom.  

a) F – F – F – T – F.    

b) T – T – F – F – T.    

c) T – T – T – F – F.    

d) F – T – F – T – F.    
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QUESTÃO 49  

 

According to the text, Jorge Catasus is: 

  

a) a priest in Cuba.    

b) the writer’s father.    

c) a political figure.    

d) a close friend he met in Cuba.    

   

QUESTÃO 50  

 

The word but in the sentence … “But, really, how much can one man and one 

microphone do?” (paragraph 3)  indicates 

 

a) addition. 

b) contrast. 

c) conclusion. 

d) reason. 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 

Quando atentamos para os noticiários repercutindo o nível escabroso em que se 

encontra o problema da corrupção na esfera pública brasileira (pense-se aqui: governo, 

empresários, entidades representativas, partidos), o primeiro sentimento que se 

experimenta é de revolta e frustração. Sentimento que se dissemina na sociedade, 

colocando todos em estado de indignação, pois contradiz as expectativas que temos de 

uma sociedade justa, democrática e que tem na ideia de bem-estar comum um valor e 

um princípio básico.  

 

Entretanto, não há nada de novo nos fatos noticiados. Em todos eles, podemos 

ver o reflexo de uma cultura na qual o país esteve mergulhado desde sempre, e com a 

qual, historicamente, foi mais ou menos tolerante. Cultura que permeia todos os estratos 

sociais desenrola-se cotidianamente diante de nossos olhos e com a qual nem sempre 

é fácil rivalizar. Por outro lado, este é um momento oportuno para trazer essa questão 

para a experiência cotidiana mais próxima de nós. Para isso, também precisamos nos 

perguntar de que maneira nossas ações dialogam com as expectativas que temos de 

uma sociedade justa, democrática e que tem na ideia de bem-estar comum um valor e 

um princípio básico.  

 

Furar a fila da cantina, comprar um trabalho acadêmico, andar pelo acostamento, 

fazer vistas grossas ao plágio de um texto, subornar um guarda para não ser multado, 

comprar um atestado médico, assinar a lista de presença por um colega, falsificar a 

carteirinha de estudante: as pequenas corrupções cotidianas também precisam ser 

condenadas e as circunstâncias que as favorecem, problematizadas. Caso contrário, 

corremos o risco de nos vermos marcados pelo cinismo que condenamos nos políticos 

e em seus cúmplices.  
 

(adaptado de http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/medio/precisamos-falar-sobre-a-corrupcao/) 

 

 

Após um ciclo de debates acerca da corrupção no Brasil, promovido em 
sua escola, demandou-se dos alunos que produzissem uma carta, dirigida ao 
Poder Público (municipal, estadual ou federal), posicionando-se quanto à falta de 
ética na sociedade brasileira, e propondo, de forma fundamentada, medidas 
destinadas à redução/eliminação da desonestidade vinculada à esfera pública que 
demande a intervenção do Município, do Estado ou da União.  

Na condição de um (a) aluno (a) do ensino médio, redija essa carta, apresentando, 
de forma objetiva e fundamentada, seu ponto de vista e suas proposições.  
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RASCUNHO DO TEXTO 
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