UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO
VESTIBULAR DE VERÃO 2015
1a etapa: Conhecimentos Gerais e Língua Estrangeira
2a etapa: Redação

INSTRUÇÕES GERAIS
 Verifique se este caderno contém cinquenta e seis questões objetivas e observe se ele apresenta
alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal.
 O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:
QUESTÕES

CONTEÚDOS

QUESTÕES

01 a 07

Língua Portuguesa
Literatura Brasileira

CONTEÚDOS

29 a 35

Química

08 a 14

Matemática

36 a 42

Geografia

15 a 21

Física

43 a 49

História

22 a 28

Biologia

50 a 56

Língua Estrangeira

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e
08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às
alternativas que você apontar como corretas.
 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS, a partir do momento em que for completado o processo de distribuição dos cadernos de questões,
incluído o tempo para redação e preenchimento do cartão de respostas.
 PERMANEÇA na sala de prova após o recolhimento dos cartões de respostas, mantenha o seu caderno de questões e aguarde as instruções do fiscal.
 Se você necessitar de uma declaração de presença, poderá obter o documento personalizado, via
internet, a partir das 17h00min do dia 16 de dezembro de 2015, no site cps.uepg.br/vestibular
mediante sua senha e protocolo de inscrição no vestibular.
 Além das informações já constantes do Manual do Candidato, no verso desta capa você encontra o
calendário para o Registro Acadêmico e Matrícula em 1 a chamada.
 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações constantes no Caderno de Questões, no Cartão de Respostas e na Folha de Redação.
 Os únicos instrumentos que serão utilizados para o cálculo da pontuação final dos candidatos no
concurso vestibular serão somente os Cartões de Respostas e a parte da Folha de Redação destinada à transcrição da versão definitiva.

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS
 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato,
número de inscrição, curso/turno.
 ASSINE no local indicado.
 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição
do cartão em caso de erro ou rasura.
 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA
DAS DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES.
 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse
o número 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser
preenchido da maneira indicada ao lado.

CALENDÁRIO PARA REGISTRO ACADÊMICO E MATRÍCULA
MATRÍCULA EM 1a CHAMADA E RESPECTIVA LISTA DE ESPERA
Todos os cursos exceto Medicina
MATRÍCULA EM 1ª CHAMADA – BLOCO PDE UEPG – CAMPUS EM UVARANAS
1ª CHAMADA – 03 DE MARÇO DE 2016

CURSO

1ª CHAMADA – 04 DE MARÇO DE 2016

TURNO

HORÁRIO

TURNO

HORÁRIO

Administração

noturno

08h30min

Agronomia

integral

08h30min

Bach. Administração-COMEX

matutino

08h30min

Ciências Econômicas

noturno

08h30min

Bacharelado em Jornalismo

integral

08h30min

Ciências Econômicas

matutino

08h30min

Ciências Contábeis

matutino

08h30min

Odontologia

integral

08h30min

Engenharia Civil

integral

08h30min

Serviço Social

matutino

08h30min

Engenharia de Software

noturno

10h30min

Artes Visuais - licenciatura
Ciências Contábeis

vespertino 10h30min

CURSO

noturno

10h30min

História - bacharelado

vespertino 10h30min

Ciências Biológicas - bacharelado integral

10h30min

História - licenciatura

noturno

10h30min

Educação Física - bacharelado

integral

10h30min

Matemática

integral

10h30min

Engenharia de Alimentos

integral

10h30min

Matemática

noturno

10h30min

Engenharia de Computação

integral

14h30min

Música - licenciatura

Engenharia de Materiais

integral

14h30min

Geografia - bacharelado

matutino

14h30min

Direito

matutino

14h30min

Enfermagem

integral

14h30min

Educação Física - licenciatura

noturno

14h30min

Letras

noturno

14h30min

Física - bacharelado

integral

14h30min

Letras

vespertino 10h30min

vespertino 14h30min

Ciências Biológicas - licenciatura vespertino 16h30min

Farmácia

integral

14h30min

Bacharelado em Turismo

matutino

16h30min

Geografia - licenciatura

noturno

16h30min

Ciências Biológicas - licenciatura

noturno

16h30min

Pedagogia

matutino

16h30min

Direito

noturno

16h30min

Pedagogia

noturno

16h30min

Física - licenciatura

noturno

16h30min

Química - licenciatura

noturno

16h30min

Zootecnia

integral

16h30min

Química Tecnológica - bach.

integral

16h30min

MATRÍCULA EM LISTA DE ESPERA – BLOCO PDE UEPG – CAMPUS EM UVARANAS
LISTA DE ESPERA – 10 DE MARÇO DE 2016

CURSO

TURNO

HORÁRIO

Administração

noturno

08h30min

Bach. Administração-COMEX

matutino

08h30min

Bacharelado em Jornalismo

integral

Ciências Contábeis
Engenharia Civil
Artes Visuais - licenciatura
Ciências Contábeis

LISTA DE ESPERA – 11 DE MARÇO DE 2016

TURNO

HORÁRIO

Agronomia

integral

08h30min

Ciências Econômicas

noturno

08h30min

08h30min

Ciências Econômicas

matutino

08h30min

matutino

08h30min

Odontologia

integral

08h30min

integral

08h30min

Serviço Social

matutino

08h30min

Engenharia de Software

noturno

10h30min

vespertino 10h30min

CURSO

noturno

10h30min

História - bacharelado

vespertino 10h30min

Ciências Biológicas - bacharelado integral

10h30min

História - licenciatura

noturno

10h30min

Educação Física - bacharelado

integral

10h30min

Matemática

integral

10h30min

Engenharia de Alimentos

integral

10h30min

Matemática

noturno

10h30min

Engenharia de Computação

integral

14h30min

Música - licenciatura

Engenharia de Materiais

integral

14h30min

Geografia - bacharelado

matutino

14h30min

Direito

matutino

14h30min

Enfermagem

integral

14h30min

Educação Física - licenciatura

noturno

14h30min

Letras

noturno

14h30min

Física - bacharelado

integral

14h30min

Letras

vespertino 10h30min

vespertino 14h30min

Ciências Biológicas - licenciatura vespertino 16h30min

Farmácia

integral

14h30min

Bacharelado em Turismo

matutino

16h30min

Geografia - licenciatura

noturno

16h30min

Ciências Biológicas - licenciatura

noturno

16h30min

Pedagogia

matutino

16h30min

Direito

noturno

16h30min

Pedagogia

noturno

16h30min

Física - licenciatura

noturno

16h30min

Química - licenciatura

noturno

16h30min

Zootecnia

integral

16h30min

Química Tecnológica - bach.

integral

16h30min

MATRÍCULA EM 1a CHAMADA E RESPECTIVA LISTA DE ESPERA
Curso de Medicina
Campus em Uvaranas Bloco E
1ª CHAMADA – 10 DE JUNHO DE 2016
CURSO

TURNO HORÁRIO LOCAL – BLOCO E

Medicina integral 14h30min

Auditório de
Engenharia Civil

LISTA DE ESPERA – 17 DE JUNHO DE 2016
CURSO

TURNO HORÁRIO LOCAL – BLOCO E

Medicina integral 14h30min

Auditório de
Engenharia Civil

ATENÇÃO! PARA A QUESTÃO DE REDAÇÃO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO E SIGA-AS À RISCA.
FAÇA A REDAÇÃO NO MOMENTO QUE QUISER DENTRO DAS TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS DE QUE DISPÕE.
1. A folha que você recebeu para a redação é constituída de duas partes. NÃO AS DESTAQUE.
2. Na parte superior, personalizada, você deve assinar em local próprio e pode fazer um rascunho da redação.
3. Na parte inferior, você deve escrever a versão definitiva da redação, usando caneta esferográfica com tinta azul-escura ou
preta, escrita grossa e de material transparente. Não pode haver qualquer identificação, sob pena de a redação ser avaliada com
nota zero.

ELABORE SUA REDAÇÃO, EM PROSA,
COM UM MÍNIMO DE 10 LINHAS E MÁXIMO DE 17 LINHAS,
COLOCANDO UM TÍTULO.

PROFISSÕES DO FUTURO: ESPECIALISTA EM SIMPLICIDADE
Uma afirmação atribuída a Albert Einstein diz que "tudo deve ser feito tão simples quanto possível, mas não
mais simples que isso". Se uma medida de simplificação é a qualidade, simplificar de modo eficiente não é um
movimento ordinário e quem orienta a própria carreira para descomplicar processos e relações de trabalho
tem de saber que nessa área de atuação mergulhos rasos não funcionam.
Em uma lista de carreiras novas e emergentes que estariam em alta no mercado até 2020, surgiu um
profissional identificado como "especialista em simplificar e melhorar a eficiência da tecnologia na corporação".
A menos de cinco anos de 2020, o especialista em simplicidade é uma figura importante – ainda que não
tenha esse nome – nas fábricas e nos escritórios. A demanda é real, porque a angústia contemporânea tem
reflexos individuais e corporativos. Queremos ser mais simples e eficientes para ter tempo, viver melhor e não
perder o emprego ou o trabalho.
Em seu último relatório anual de tendências em capital humano, a consultoria Deloitte entrevistou 3300 *CEOs
e gestores de RH [recursos humanos] em 106 países. Eles disseram que diminuir a tensão e a complexidade
no ambiente de trabalho, bem como simplificar os processos, é um enorme desafio (66% acham que os
funcionários estão sobrecarregados; 74% pensam que a complexidade é um problema significativo).
"É o começo de um movimento de longo prazo para ajudar as pessoas a se concentrar no que importa e aliviar
o stress. Estamos entrando em uma era de 'fazer menos e melhor' em vez de 'fazer mais e melhor com
menos'. Tecnologia, globalização e compliance [diretrizes anticorrupção] adicionam complexidade. Se não
forem direcionados corretamente, o clima, o envolvimento, a qualidade, a inovação e o relacionamento com os
clientes podem ficar comprometidos. A oportunidade está em endereçar corretamente essas questões", conclui
o estudo.
Adaptado de: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,profissoes-do-futuro-especialista-em-simplicidade,1734544. Acesso em 29/07/2015.

*CEO: Chief Executive Officer (Presidente, diretor-geral, diretor executivo de uma empresa).

PROPOSTA
Para produzir seu texto, oriente-se pela seguinte situação: você escreve resumos de artigos para
um blog chamado "Profissões", que pretende contribuir para a escolha profissional. Considerando
que você quer repassar as principais informações do artigo acima, elabore um RESUMO.
Lembre-se:
a) não faça cópias literais do texto original;
b) não exponha opiniões ou comentários pessoais.
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02– Sobre os recursos coesivos utilizados no terceiro pará-

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA

grafo, assinale o que for correto.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 05

01) "A partir disso...", no início do terceiro parágrafo,
retoma informações dos parágrafos anteriores.
02) "...pois..." no trecho: "...defende que o ato de consumo pode se transformar em ativismo político,
pois, segundo ela, a falta de uma regulamentação
global transferiu para os consumidores parte da
responsabilidade sobre o mercado." introduz uma
explicação.
04) "...a fim de..." no trecho: "...utilizando o seu poder
de compra, a fim de atenuar problemas como a
exploração da mão de obra, o desrespeito ambiental e os desvios éticos e políticos de grandes empresas." relaciona os "boycotts" e os "buycotts" a
uma finalidade.
08) "...para..." no trecho: "...a falta de uma regulamentação global transferiu para os consumidores
parte da responsabilidade sobre o mercado." relaciona um fato "a falta de uma regulamentação global" a uma concessão.

Consumo também é ato político
Diz o "Houaiss" que o capitão Charles C. Boycott
(1832-1897), um rico proprietário irlandês, no outono de
1880, recusando-se a baixar o preço que cobrava pelo arrendamento de suas terras, foi vítima de represália, tendo os
agricultores da época se articulado para não negociar com
ele. Daí a palavra "boycott" e, em português, boicote.
Quase 130 anos depois, o termo em inglês ganhou
uma espécie de antônimo, o "buycott". Numa livre tradução
seria a compra orientada de produtos.
A partir disso, a pesquisadora Michele Micheletti, da
Karlstad University, na Suécia, defende que o ato de consumo
pode se transformar em ativismo político, pois, segundo ela,
a falta de uma regulamentação global transferiu para os consumidores parte da responsabilidade sobre o mercado.
Por meio de "boycotts" e de "buycotts", é possível aos consumidores forçar mudanças no sistema produtivo e colaborar,
utilizando o seu poder de compra, a fim de atenuar problemas como a exploração da mão de obra, o desrespeito ambiental e os desvios éticos e políticos de grandes empresas.
O "buycotter" é o consumidor politizado, informado,
responsável. Micheletti cita estudos que mostram que, na
Suécia, o percentual de cidadãos que se envolveu em algum
tipo de "consumo politizado" nos 12 meses anteriores à pesquisa era de 50%. No Brasil, não chegava a 7%. A pesquisadora concluiu que o resultado está vinculado ao nível de informação e aos recursos disponíveis dos consumidores. "É um
movimento basicamente da classe média", afirma.

03– Sobre a informação no segundo parágrafo "Quase 130
anos depois, o termo em inglês "boycott" ganhou uma
espécie de antônimo, o "buycott". Numa livre tradução
seria a compra orientada de produtos". Nesse contexto,
assinale o que for correto.

Adaptado de: https://br.noticias.yahoo.com/blogs/plinio-fraga/consumo-tambeme-ato-politico-130126426.html. Acesso em 30/03/2015.

01) É possível perceber que o autor desconhece o que,
de fato, é um antônimo, uma vez que os termos
guardam semelhanças entre si que são apresentadas e explicadas nos parágrafos seguintes.
02) Essa informação destoa das demais presentes no
texto, desenvolvidas no parágrafo anterior e nos
seguintes, pois os termos "boycott" e "buycott" se
relacionam de modo que "buycott" é um tipo de
"boycott" mais específico. Portanto, não são antônimos entre si.
04) A informação está correta, uma vez que os dois
termos aparecem no mesmo trecho "Por meio de
"boycotts" e de "buycotts", é possível aos consumidores forçar mudanças no sistema produtivo..."
sem causar quebra de sentido.
08) A dúvida do autor sobre os termos serem antônimos está presente no uso da expressão "uma espécie de", que demonstra a busca por uma palavra
que explique satisfatoriamente a relação entre os
termos "boycott" e "buycott".

01– Com relação ao conteúdo do texto, assinale o que for
correto.
01) Michele Micheletti realizou estudos a partir dos
quais a Suécia apresentou envolvimento de 50%
dos cidadãos com algum tipo de "consumo politizado", nos doze meses anteriores à pesquisa, enquanto, no Brasil, o número não chegou a 7%.
02) O texto parte da origem da palavra boicote para
então apresentar a relação entre os termos do inglês "boycotts" e "buycotts", sendo que o primeiro
é o mais recente e pode ser traduzido como "compra orientada de produtos".
04) O texto defende que comprar também pode ser um
ato político em razão do poder de escolha do consumidor, pois, se estiver bem informado, pode rejeitar produtos que não tenham recebido um tratamento ético durante todo o processo de produção.
08) A exploração da mão de obra, o desrespeito ambiental e os desvios éticos e políticos de grandes
empresas são problemas sobre os quais o consumidor, em parte, também tem responsabilidade,
segundo a pesquisadora Michele Micheletti, pela
falta de uma regulamentação global.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
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04– Sobre regência nominal e verbal nos trechos abaixo,

06– Como diz Carola Saavedra, no ensaio crítico "Da Poesia

assinale o que for correto.
1. "...recusando-se a baixar o preço que cobrava pelo
arrendamento de suas terras..."
2. "...na Suécia, o percentual de cidadãos que se envolveu em algum tipo de "consumo politizado" nos 12 meses anteriores à pesquisa era de 50%."

e outros Feitiços", acerca de Mário Quintana: "O poeta,
ao escrever as palavras, cria um caleidoscópio capaz de
transformar, inesperada e continuamente, o mundo,
suas ideias e suas imagens". Considerando tais palavras
e a obra do poeta, assinale o que for correto.
01) Saavedra está a afirmar que Quintana produz uma
poesia fascinante como um jogo transformador do
mundo, ao dizer que o poeta cria um "caleidoscópio" (um aparelho com vidro multicolorido, usado
por séculos como brinquedo ótico).
02) Dentre as questões essenciais do livro O Aprendiz
de Feiticeiro, consta justamente o inexplicável de
um mundo em transformação, o enigma da própria
poesia como magia, como feitiço, como caleidoscópio.
04) Ainda antes de redigir o livro O Aprendiz de Feiticeiro, Mário Quintana, na posse do presidente
Hermes da Fonseca, em 1910, afirmou que "toda
poesia é caleidoscópica e, assim como a política
que pode transformar o mundo, a poesia pode
transformar utopias em realidade".
08) O Aprendiz de Feiticeiro é uma obra de crítica caleidoscópica a qualquer Estado fundamentado na
repressão econômica. A demanda caleidoscópica
quintaneana liga-se ao utopismo político, ao manifesto de Marx e à criação do Partido Comunista do
Brasil ao qual Quintana filiou-se desde sua inauguração.

01) Caso a crase fosse retirada no trecho 2, o sentido
ficaria comprometido, pois seria possível compreender que a pesquisa ainda estava incompleta, ou
seja, na metade.
02) No trecho 1 ocorre um erro devido à regência, pois
o sinal indicativo da crase deveria estar presente:
"...recusando-se à baixar...".
04) No trecho 2, trata-se de um caso de regência nominal, uma vez que "anteriores" é um adjetivo.
08) Nos trechos 1 e 2, há casos de regência sobre a
preposição a, entretanto, diferem entre si uma vez
que são casos de regência nominal (trecho 1) e
verbal (trecho 2).

05– Quanto aos processos de formação de palavras, assinale
o que for correto.
01) Boicote – empréstimo: palavra estrangeira aportuguesada.
02) Mão de obra – composição por justaposição.
04) Atenuar – derivação parassintética.
08) Agricultores – composição por hibridismo.

07– Sobre Recordações do Escrivão Isaías Caminha e o
autor Lima Barreto em seu tempo, assinale o que for
correto.
ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

01) Em 1908, prestes à publicação de Recordações do
Escrivão Isaías Caminha, a obra foi divulgada pela
"Revista do Brasil", de Monteiro Lobato. Ocasião
em que Lima Barreto adentra à Academia Brasileira
de Letras, sucedendo João do Rio e derrotando
Humberto de Campos.
02) Após ser colocada à venda, no Rio de Janeiro, a
obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto participa do Júri da "Primavera de Sangue" (em 1910), que condena um tenente pela repressão a estudantes no Largo de São Francisco.
04) O ano em que eclode a Primeira Grande Guerra
(1914) coincide com o ano em que Lima Barreto é
internado pela primeira vez no Hospício Nacional.
Já havia, naquela ocasião, escrito a obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha.
08) O ano em que a obra Recordações do Escrivão
Isaías Caminha está em conclusão, em 1908, coincide com a ocasião do falecimento de Machado de
Assis.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
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11– Um relógio analógico marca duas horas e trinta minu-

MATEMÁTICA

tos. Ao lado deste, um segundo relógio marca um fuso
horário diferente: dez horas e trinta minutos. Considerando o menor ângulo formado entre o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas, em cada um dos relógios,
assinale o que for correto.

08– Em 4 provas bimestrais, um aluno obteve a média 7,2.
Sendo X a menor nota e Y a maior nota e sabendo que
essas notas formam uma progressão aritmética de razão 1,2, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

X + Y = 12,4
Y – X = 3,6
Y < 9,0
X > 5,0

01) O ângulo no primeiro relógio é menor que 1200.
02) O ângulo no segundo relógio é maior que 1400.
04) No primeiro relógio, o ângulo é maior que no segundo.
08) O módulo da diferença entre os ângulos dos dois
relógios é 300.

09– Os capitais C1=R$ 2.000,00 e C2=R$ 1.500,00 são apli-

cados a juros simples de 1% ao mês e 18% ao ano,
respectivamente, durante t meses. Após esse tempo, a
soma dos montantes produzidos pelas duas aplicações é
de R$ 3.840,00. Nesse contexto, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

12– Três cubos idênticos foram colados entre si formando
um paralelepípedo, cuja área total vale 350 cm2. Nesse
contexto, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

O tempo t de aplicação é superior a 6 meses.
O montante produzido por C2 é R$ 1.980,00.
C1 rendeu R$ 160,00 de juros.
O tempo t de aplicação é de 270 dias.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

10– Em um terreno de forma retangular, se o comprimento
for reduzido em 5 metros e a largura reduzida em 6 metros, a sua área ficará diminuída de 290 m2. Se o comprimento for aumentado em 5 metros e a largura aumentada em 2 metros, haverá um acréscimo de 210 m2
em sua área. Considerando as dimensões originais desse terreno, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

Sua
Seu
Seu
Sua

O volume do paralelepípedo é 475 cm3.
A área total de cada cubo é 150 cm2.
O volume de cada cubo é 125 cm3.
A soma de todas as arestas do paralelepípedo é
80 cm.

largura é inferior a 30 metros.
perímetro é maior que 120 metros.
comprimento é 30 metros.
área é de 840 m2.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
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13– A senha de um cofre é obtida permutando-se os alga-

FÍSICA

rismos 11233455. Se N é o número máximo de tentativas que se pode realizar para acertar a senha, assinale
o que for correto.
01)
02)
04)
08)

N
N
N
N

15– Com o experimento da gota de óleo realizado pelo físico
Robert Andrews Millikan (1868-1953), foi possível observar a quantização da carga elétrica e estabelecer
numericamente um valor constante para a mesma. Sobre a carga elétrica e o fenômeno de eletrização de corpos, assinale o que for correto.

é um número divisível por 3.
> 5000
é um divisor de 1000.
é um múltiplo de 7.

01) A carga elétrica é uma propriedade de natureza
eletromagnética de certas partículas elementares.
02) Um corpo só poderá tornar-se eletrizado negativamente se for um condutor.
04) Quando atrita-se um bastão de vidro com um pano
de lã, inicialmente neutros, ambos poderão ficar
eletrizados. A carga adquirida por cada um será
igual em módulo.
08) Qualquer excesso de carga de um corpo é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar.

14– Considerando o número natural a tal que
m.m.c.(a, 15)=120 e m.d.c.(a, 15)=5 e o
número natural b, tal que m.m.c.(b, 20)=140 e
m.d.c.(b, 20)=4, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

m.m.c.(a, b)=280
m.d.c.(a, b)=4
a e b são números pares.
a>b

16– "O iceberg é uma grande massa de gelo que flutua na
água do mar sob o ar atmosférico". Nesse contexto, assinale o que for correto.
ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

Dados: gelo = 0,92 g/cm3
água do mar = 1030 kg/m3
01) À pressão de 76 cmHg, um iceberg flutuará com
aproximadamente 90% de seu volume imerso.
02) O iceberg flutua, pois a água em estado sólido
apresenta menor densidade em relação ao seu estado líquido.
04) Caso as condições do ambiente favoreçam e a
temperatura do iceberg passe de 0ºC para 4ºC, o
gelo do iceberg terá sua massa específica diminuída, pois começará a derreter.
08) Os icebergs podem sofrer o fenômeno da vaporização, embora não estejam à temperatura de 100ºC.
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17– A Física pode ser considerada a base de todas as outras

19– "Astrônomos holandeses e americanos descobriram um

ciências e da tecnologia, pois estuda os aspectos básicos de um determinado fenômeno e as leis que governam suas interações. Para representar a grandeza física
em estudo, com sua unidade de medida e conversões,
utiliza-se a linguagem matemática. Nesse contexto, assinale o que for correto.

exoplaneta com um sistema de anéis gigantesco, 200
vezes maior do que os anéis de Saturno. Os anéis foram
encontrados graças a dados levantados pelo observatório
SuperWASP, que pode detectar exoplanetas quando estes
passam à frente das estrelas. Tal exoplaneta distante foi
batizado de J1407b." (Adaptado de: BBC News. 28/01/2015).
Com base na notícia, assinale o que for correto.

01) Sendo o valor da carga elétrica elementar
e=1,602x10–19, um corpo que tem falta de 5x1022
elétrons tem carga igual a 8 kC.
02) Popularmente conhecida como grau dos óculos, a
vergência no SI mede-se em m–1.
04) A equação dimensional do trabalho é M L2 T–2, portanto, sua unidade no SI pode ser representada
como kg m2/s2.
08) A expressão matemática da 2a Lei de Newton

⃗⃗⃗ =
𝑎

𝐹
𝑚

01) Para expressar a que distância J1407b encontra-se
de nossa galáxia, os astrônomos podem utilizar o
ano-luz como unidade de comprimento. Um anoluz corresponde à distância percorrida pela luz em
um ano, e vale aproximadamente 9,5x1012 km.
02) A Lei da Gravitação Universal exclui exoplanetas.
04) Um exoplaneta terá no afélio uma velocidade orbital maior do que no periélio.
08) A 2a Lei de Newton explica, em função da massa, o
fato de o exoplaneta orbitar a estrela e não o contrário. Contudo, a rigor, ambas orbitam o centro de
massa do sistema.

nos diz que a aceleração adquirida por um

corpo é diretamente proporcional à sua massa e
também diretamente proporcional à força resultante aplicada no mesmo.

20– A montanha-russa é um brinquedo no qual é possível
explorar conceitos físicos na prática e com muita emoção. Das mais modernas às mais antigas, aventurar-se
nos sobressaltos planejados requer encarar os medos e
aproveitar a adrenalina. Sobre os conceitos físicos envolvidos no funcionamento da montanha-russa, assinale
o que for correto.

18– O físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) foi
responsável pela descrição teórica e matemática do Eletromagnetismo. Com suas equações, foi possível prever
a existência de ondas eletromagnéticas. Os diversos tipos de ondas eletromagnéticas recebem diferentes nomes, conforme os intervalos de frequência ou de como
são produzidas. Sobre o espectro eletromagnético, assinale o que for correto.

01) No ponto mais alto da trajetória circular do trecho
de um trilho que apresenta um looping, as forças
que atuam nos carrinhos, na ausência de ventos,
são a força peso e a reação normal do apoio, ambas verticais e orientadas para baixo.
02) Durante a descida dos carrinhos, na ausência de
forças dissipativas, a energia cinética e a velocidade aumentam.
04) A energia potencial dos carrinhos diminui na medida em que estes forem subindo pelos trilhos, devido à baixa velocidade.
08) No ponto de maior altura da montanha-russa, a
energia mecânica dos carrinhos é maior do que no
ponto de menor altura.

01) O único tipo de radiação eletromagnética vinda do
Sol que ultrapassa a atmosfera terrestre é a do tipo Infravermelha, responsável por sentirmos o calor do Sol.
02) Raios X e raios gama são exemplos de radiações
ionizantes, pois são capazes de alterar a estrutura
da molécula e átomos.
04) As ondas eletromagnéticas possuem no vácuo uma
velocidade de propagação de aproximadamente
3x108 m/s.
08) Uma onda eletromagnética com comprimento de
onda de 750x10–9 m terá uma frequência de
4x1014 Hz, no vácuo.
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21– As cartas magnéticas, muito utilizadas em Geografia,

BIOLOGIA

áreas da Engenharia e Ciências, servem para orientação, tanto no campo dos estudos topográficos, navegações aéreas e marítimas, como também no campo econômico, já que grande concentração de minerais ou petróleo pode provocar alterações magnéticas na região.
Sobre os fenômenos magnéticos, assinale o que for correto.

22– A figura abaixo é uma representação esquemática de
um cloroplasto parcialmente cortado, mostrando a estrutura interna. Com relação à organização e função das
estruturas apontadas, assinale o que for correto.

01) O planeta Terra apresenta campo magnético natural. Sob a influência do campo magnético terrestre,
é possível utilizar uma bússola como referência de
orientação.
02) Em um imã, chama-se de polo norte magnético a
extremidade que se orienta para o Polo Norte geográfico terrestre. A outra extremidade que se orienta para o Polo Sul geográfico terrestre, chama-se
de polo sul magnético.
04) O fenômeno da "inseparabilidade dos polos" só foi
observado em materiais ferromagnéticos.
08) A temperatura de Curie é a temperatura na qual
um material perde todas as suas propriedades ferromagnéticas.
Adaptado de: Lopes, S; Rosso, S. Bio. Volume 1.
2a ed. Editora Saraiva, São Paulo, 2010.

01) Em 1, é apontado o estroma. Este corresponde à
região do cloroplasto entre o envelope e os tilacoides. No estroma há ribossomos, DNA, RNA relacionados com a síntese de algumas proteínas dos cloroplastos.
02) O grano ou granum é representado em 3. Esta estrutura é organizada por tilacoides empilhados e é
onde ocorre toda a fase escura da fotossíntese.
04) Em 2, é apontado um tilacoide. Os tilacoides são
vesículas membranosas achatadas e é onde está
localizada a clorofila.
08) A membrana externa do cloroplasto é apontada em
4. Nessa estrutura, ficam localizadas as moléculas
de clorofila e toda a fase clara da fotossíntese ocorre neste local.
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23– Um estudante fez uma pesquisa analisando as estrutu-

25– Pesquisas em diferentes áreas da biologia têm fornecido

ras internas, externas e vários processos relacionados a
diferentes espécies das plantas mencionadas abaixo.
Com relação aos resultados da pesquisa, assinale o que
for correto.

evidências de que o processo evolutivo é o responsável
pela diversidade da vida. Segundo a teoria evolucionista, à medida que a Terra era colonizada pelos primeiros
seres vivos, as espécies se diversificavam, originando
outras. Com base nos mecanismos da teoria evolucionista e suas evidências, assinale o que for correto.

I Briófitas
III Gymnospermas

II Pteridófitas
IV Angiospermas

01) A adaptação evolutiva pode levar organismos pouco aparentados a desenvolver estruturas e formas
corporais semelhantes, o que é denominado convergência evolutiva.
02) As funções diferentes que órgãos homólogos apresentam são explicadas pelo fato de as espécies terem se diversificado ao longo da evolução, ou seja,
cada uma se adaptou a um modo de vida particular. Essa diversificação de órgãos homólogos, decorrente da adaptação a modos de vida diferentes
é denominada de divergência evolutiva.
04) As evidências anatômicas da evolução afirmam que
estruturas que se desenvolvem de formas semelhantes entre organismos próximos, a partir de um
ancestral comum, podem ser considerados órgãos
análogos.
08) Os órgãos homólogos são estruturas que apareceram de forma independente em diferentes grupos
de organismos não relacionados filogeneticamente,
constituindo adaptações a modos de vida semelhantes.

01) Em II, III e IV, encontram-se tecidos condutores
de seiva e são consideradas plantas vasculares.
02) Apenas em IV, o estudante foi capaz de observar
frutos.
04) Nas plantas II, III e IV são encontradas sementes.
08) As plantas III e IV apresentaram o processo de polinização.

24– O sangue pode ser considerado um tipo de tecido conjuntivo devido às características de suas células. Com
relação aos componentes do sangue humano, assinale o
que for correto.
01) Uma imunoglobulina adulta é repleta de moléculas
de hemoglobinas e responsável pelo transporte de
O 2.
02) As albuminas são responsáveis pelo transporte de
ácidos graxos livres, pela viscosidade do sangue e
por seu potencial osmótico.
04) Por ocasião de um ferimento, proteínas denominadas fibrinogênio unem-se entre si originando uma
malha (fibrina) que prende as células do sangue e
forma o coágulo, o qual estanca a hemorragia.
08) O plasma sanguíneo é composto por mais de 90%
de água, sendo o restante constituído por substâncias como proteínas, sais, hormônios, nutrientes,
gases e excreções.

26– Uma característica de herança genética na espécie humana é a sensibilidade ao PTC, sigla da substância feniltiocarbamida. Algumas pessoas são capazes de sentir
um sabor amargo em soluções diluídas de PTC, enquanto outras são incapazes de sentir sabor algum. Esses
traços têm herança monogênica simples, sendo o alelo
condicionante da sensibilidade ao PTC (P) dominante
sobre o alelo condicionante da insensibilidade (p). Com
relação a esta herança genética humana, assinale o que
for correto.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

01) Casais heterozigóticos quanto a este gene (Pp) têm
a possibilidade de gerar a seguinte combinação genotípica em seus descendentes: ½ PP e ½ pp.
02) Casais homozigotos recessivos sempre geram descendentes capazes de sentir o gosto amargo do
PTC.
04) Casais homozigotos dominantes para este gene
têm a possibilidade de gerar apenas descendentes
capazes de sentir o gosto amargo do PTC.
08) Um descendente incapaz de sentir o gosto amargo
do PTC herda um alelo recessivo do pai (p) e outro
da mãe (p).
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27– Com relação à formação dos combustíveis fósseis e o

28– A figura abaixo apresenta a representação da caixa

seu uso atual pela espécie humana, assinale o que for
correto.

torácica humana. Com relação à organização, estrutura
e função desta estrutura, assinale o que for correto.

01) O carvão mineral, o gás natural e o petróleo são
exemplos de combustíveis fósseis.
02) A utilização de combustíveis fósseis pela espécie
humana tem restituído à atmosfera, na forma de
CO2, átomos de carbono que ficaram fora de circulação durante milhões de anos.
04) No passado, restos de organismos ficaram a salvo
da decomposição, geralmente por terem sido rapidamente encobertos no fundo do mar por restos de
sedimentos que se transformaram em rochas. Estes resíduos orgânicos tiveram suas moléculas preservadas e mantiveram sua energia potencial química. Estas substâncias orgânicas sofreram lentas
transformações e originaram os combustíveis fósseis.
08) Os combustíveis fósseis tiveram sua formação pela
ação rápida de decompositores sobre restos de organismos e cadáveres, os quais transformaram
moléculas orgânicas em CO2.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES
Adaptado de: Amabis, JM; Martho, GR. Biologia dos organismos:
classificação, estrutura e função nos seres vivos. Volume 2.
2a ed. Editora Moderna, São Paulo, 2004.

01) Em 1, é apontado o osso esterno. A este osso
achatado no meio do peito unem-se, por meio de
cartilagens, os sete pares superiores de costelas.
02) Em 2, são apontadas duas costelas. As costelas
ajudam a compor a caixa torácica, a qual tem função de proteção do coração, dos pulmões e dos
principais vasos sanguíneos.
04) A escápula e a clavícula são apontadas em 3 e 4,
respectivamente. Estes ossos formam a cintura articular escapular, os quais unem os membros superiores ao esqueleto axial.
08) O número 5 aponta uma vértebra. A coluna vertebral é formada por 33 ossos, as vértebras. Nos
adultos, algumas vértebras se fundem, reduzindo o
número a 26. As vértebras articulam-se em sequência e são unidas entre si por ligamentos, formando um eixo ósseo firme e flexível.
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QUÍMICA
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29– Em um acampamento, um estudante do curso de química da UEPG deixou cair na areia todo o sal de cozinha
disponível. Utilizando seus conhecimentos de química,
ele conseguiu recuperar o sal de cozinha, separando-o
da areia. Nesse contexto, assinale o que for correto.
01) A mistura de sal de cozinha com areia é uma mistura heterogênea.
02) A primeira etapa para separar a mistura de sal de
cozinha com areia é a adição de água à mistura para a dissolução do sal de cozinha.
04) A adição de água produz a mistura de sal de cozinha, areia e água, que através de um processo de
filtração simples, separa a areia do sal de cozinha
+ água.
08) A separação do sal de cozinha da areia pode ser
realizada por destilação simples.

30– A amônia líquida (NH3), utilizada em máquinas de refri-

geração, pode ser transformada em gás e decomposta
nos gases N2 e H2. Sobre o assunto, assinale o que for
correto.
Dados: N(Z=7); H(Z=1)
01) A decomposição da amônia é uma transformação
física em que os gases N2 e H2 são formados por
ebulição.
02) A interação intermolecular que mantém as moléculas de amônia unidas é chamada de forças de dispersão de London.
04) A passagem da amônia líquida para o estado gasoso é uma transformação física chamada de vaporização.
08) A amônia é uma molécula constituída de ligações
covalentes e possui geometria molecular piramidal.

31– Sobre a reação de decomposição da água equacionada
abaixo, assinale o que for correto.
2 H2O(ℓ)  2 H2(g) + O2(g)
01) A água é uma substância composta e se decompõe
em outras duas substâncias simples.
02) As moléculas de hidrogênio e de oxigênio formadas, compõem uma mistura de substâncias simples.
04) O hidrogênio e o oxigênio podem originar, por reação química, outras substâncias simples.
08) Ligações de hidrogênio estão presentes tanto entre
as moléculas reagentes como entre as moléculas
dos produtos.
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32– Sobre a configuração eletrônica e a Teoria do Octeto,

35– A titulação de uma amostra de calcário (carbonato de

assinale o que for correto.

cálcio impuro), de massa 20 g, consome 100 mL de solução 72 g/L de ácido clorídrico. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

01) O átomo de número atômico 15, ao perder 3 elétrons, adquire a configuração de gás nobre.
02) Os halogênios, como o flúor e o cloro, atingem o
octeto quando recebem elétrons na camada de valência.
04) Os metais alcalinos terrosos adquirem configuração
eletrônica de gás nobre quando formam íons com
número de carga +2.
08) Átomos dos elementos do grupo 1 da tabela periódica, como o sódio e o potássio, possuem uma
tendência acentuada a perder elétrons da camada
de valência.

Dados: H = 1 g/mol; Ca = 40 g/mol; C = 12 g/mol;
O = 16 g/mol; Cℓ = 35 g/mol
01)
02)
04)
08)

A fórmula do carbonato de cálcio é CaCO3.
A concentração do ácido clorídrico em mol/L é 2.
A porcentagem de pureza do calcário é 50%.
O ácido clorídrico é um oxi-ácido considerado forte
em meio aquoso.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

33– Dadas as equações abaixo, que representam a combustão dos compostos metanol e etanol, e considerando
iguais as densidades dos dois líquidos, assinale o que
for correto.
Dados: C=12; O=16; H=1
I) CH4O(ℓ) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) H= –726 kJ/mol
II) C2H6O(ℓ) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) H= –1368 kJ/mol
01) Na combustão de volumes iguais dos dois compostos, o etanol libera maior quantidade de calor.
02) Volumes iguais dos dois compostos apresentam
massas iguais.
04) Nas CNTP, a queima de 1 mol de etanol consome
22,4 L de O2.
08) 32 g de metanol liberam 726 kJ de calor.

34– Com relação às transformações citadas abaixo, indique
aquela(s) que representa(m) reações químicas e assinale o que for correto.
01) A ebulição da água contendo NaCℓ, em temperatura acima de 100ºC ao nível do mar.
02) A produção de lingotes de alumínio a partir de
alumínio fundido.
04) A combustão do etanol produzindo gás carbônico e
água.
08) O processo de enferrujamento de um prego exposto à chuva.
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38– Sobre bacias hidrográficas que drenam o Brasil e seus

GEOGRAFIA

recursos hídricos, assinale o que for correto.

36– Com relação ao modelo econômico da social democracia, assinale o que for correto.

01) A bacia do rio São Francisco, exclusiva do nordeste
brasileiro, é essencial para esta região. A transposição do rio São Francisco é considerada estratégica para abastecimento de água e irrigação de plantações do semiárido nordestino.
02) A bacia do rio Amazonas, maior rede hidrográfica
do mundo, ocupa quase metade do território
nacional (cerca de 42%). O rio Amazonas nasce de
regiões com geleiras nos Andes e possui contribuintes no hemisfério norte e sul da Terra.
04) A bacia do rio Paraná, segunda maior do Brasil,
drena territórios dos estados de São Paulo, Paraná,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa
Catarina e do Distrito Federal. Esta bacia hidrográfica foi duramente castigada em alguns de seus
pontos pela seca 2014/2015 do país.
08) Com exceção do estado de Goiás (Centro-Oeste),
os demais tributários da bacia do TocantinsAraguaia estão na região Norte, sendo esta uma
bacia hidrográfica exclusivamente brasileira.

01) Neste modelo econômico, o estado possui pouca
participação, com insignificantes taxas de impostos
e de juros, características dos países com IDH muito alto na atualidade.
02) Tem como um de seus teóricos pioneiros o alemão
Eduard Bernstein, que bebeu nas fontes do marxismo, mas era contra revoluções. Era revisionista,
ou seja, acreditava que o capitalismo poderia ser
reformado para um sistema mais equânime.
04) Atualmente, os principais países seguidores deste
modelo são os nórdicos, com destaque para Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Noruega. Suas
políticas visam a seguridade social através de serviços estatais fortes, gerando elevado padrão de
vida e baixas taxas de violência, com resultados
consistentes.
08) EUA e Grã-Bretanha, que haviam fortalecido este
modelo com Franklin Roosevelt e Winston
Churchill, respectivamente, sofreram com tentativas de seu desmanche por Ronald Reagan nos EUA
e Margareth Thatcher na Grã-Bretanha na década
de 1980, numa política conhecida como neoliberalismo. As políticas neoliberais foram aplicadas na
prática em maior medida para os estadunidenses
do que para os britânicos.

39– Sobre a classificação climática de Köppen e os climas
brasileiros, assinale o que for correto.
01) Quando o clima começa com a primeira letra
maiúscula C, segundo Köppen, significa que ele é
mesotérmico e temperado. Climas com essa denominação são encontrados na região Sul do Brasil.
02) No interior do nordeste brasileiro, encontra-se o
clima Bsh, que é semiárido e quente. Porém, o litoral dessa região (Zona da Mata) apresenta também
o clima Am, com curta estação seca, similar ao
clima de boa parte da zona oriental amazônica.
04) O clima Aw é de inverno seco e é inexistente na
bacia amazônica brasileira. Nessa região, há o predomínio do clima Af, típico de áreas equatoriais,
sempre úmidas.
08) O clima predominante das regiões pantaneiras do
centro-oeste brasileiro é o Cwa, que é na maior
parte quente, com invernos secos.

37– Sobre as religiões e filosofias de vida asiáticas, assinale
o que for correto.
01) O Xintoísmo, religião nacional do Japão, é baseado
no animismo e possui como figura central na representação de descendência de deidade terrena, o
imperador japonês.
02) O Confucionismo, que possui origens na China, tem
como sacerdotes os próprios funcionários do estado
e seu atual chefe espiritual é o próprio imperador
chinês.
04) O Budismo, religião ou filosofia de vida surgida na
China a partir do príncipe Sidarta Gautama, tem
como um de seus princípios a análise do sofrimento. Segundo seus postulados, o sofrimento viria do
desejo e isso pode ser resolvido seguindo uma vida
moderada.
08) A maioria dos seguidores do Taoísmo está na China
atualmente. Mesmo assim, possui poucos adeptos
neste país em relação ao Confucionismo.
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40– Sobre a colonização do estado do Paraná e a formação

42– Sobre o tema terrorismo no mundo, assinale o que for

de cidades, assinale o que for correto.

correto.

01) A região dos Campos Gerais foi colonizada com auxílio da rota dos tropeiros. Por esta região passavam os muares criados em Viamão (RS) que seriam vendidos em Sorocaba (SP). Criação de gado
vacum e garimpo de ouro não possuiam importância para a economia da região no que tange à criação ou povoamento de centros urbanos.
02) Apesar do ideário de que o norte paranaense não
era colonizado até metade do século XX, esta
região já possuía caboclos, safristas e posseiros.
Porém, é a partir de 1930 que nessa região se dá a
incorporação a uma economia capitalista em expansão no Brasil, com o desflorestamento de grandes áreas por pequenos agricultores que ali estavam instalados. Espécies como peroba, cedro, pinho, figueira e angico foram consideravelmente
exploradas neste período.
04) Um dos episódios marcantes da colonização do sudoeste do Paraná é conhecido como a "revolta dos
posseiros" ocorrida em 1957, na região de Francisco Beltrão. A revolta foi motivada pela falta de
equipamentos básicos e insumos agropecuários
prometidos pelo governo federal que, no entanto,
nunca chegaram.
08) A região conhecida como "Paraná Tradicional" é a
mais antiga de colonização efetiva do estado. Nesta região, encontram-se, hoje, as cidades de Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Castro e Tibagi.

01) A Al Qaeda, organização criada nos anos oitenta
pelo saudita Osama Bin Laden, tem como objetivos, atualmente, combater a influência da cultura
ocidental, combater governos islâmicos considerados moderados e instaurar a sharia. Bin Laden, supostamente, foi morto por incursão dos EUA no
território do Paquistão.
02) Boko Haram é um grupo terrorista que surgiu no
norte da Nigéria, mas sua área de atuação também
são os vizinhos Níger e Camarões. Entre suas
ações conhecidas está o sequestro de mais de 200
meninas em uma escola nigeriana em 2014.
04) O IRA (Irish Republican Army), organização de
pessoas de procedência católica, surgiu para combater protestantes ligados a Ulster e unificar a ilha
da Irlanda sob a mesma bandeira, retirando o domínio do norte desta ilha do Reino Unido. Atualmente, boa parte das armas do IRA já foram entregues, atitude elogiada pela Comissão Internacional para o Desarmamento.
08) O ETA (Euskadi Ta Askatasuna) surgiu com o objetivo de criar o País Basco entre a Espanha e a
França. Atualmente, o grupo terrorista não tem
atuado de forma violenta nos territórios em que se
insere. Em 2004, chegou a ser acusado de cometer
um atentado a bomba no metrô de Madri, porém a
Al Qaeda assumiu este ato.
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41– Sobre o município de Ponta Grossa, no que concerne a
aspectos econômicos e sociais, assinale o que for correto.
01) O produto interno bruto (PIB) do setor agropecuário do município de Ponta Grossa é bastante inferior ao produto interno bruto do setor industrial da
cidade. Isso ocorre, dentre outros fatores, devido
ao fato de que o setor de transformação agrega
muito valor aos produtos primários, inclusive aqueles produzidos pela agropecuária.
02) Ponta Grossa, uma das mais altas arrecadações de
ICMS do Paraná também está entre as 5 cidades
do estado com o mais alto IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), segundo o censo
do IBGE de 2010.
04) Entre os cereais, leguminosas e oleaginosas produzidas em Ponta Grossa, destacam-se o feijão, milho, soja, trigo e cevada, dentre outras.
08) Em relação aos estabelecimentos agropecuários de
Ponta Grossa, a maior parte destes são destinados
às lavouras temporárias e uma minoria para lavouras permanentes e florestas plantadas.
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45– Entre 1096 e 1270, a Igreja Católica organizou expedi-

HISTÓRIA

ções militares que tinham por objetivo recuperar a cidade de Jerusalém (então sob domínio dos turcos seldjúcidas) e reunificar o mundo cristão que havia se dividido
com o "Cisma do Oriente". A respeito dessas expedições, que ficaram conhecidas como "Cruzadas", assinale
o que for correto.

43– A posse de José Sarney na presidência da República
(ocorrida no dia 15 de março de 1985) marcou oficialmente o final da ditadura militar no Brasil, encerrando
um ciclo de 21 anos, que teve início com o golpe de 31
de março de 1964. A respeito desse difícil período da
história recente do país, assinale o que for correto.

01) Apesar de não conseguirem seu objetivo inicial, as
Cruzadas produziram transformações importantes
no mundo medieval ocidental, como o enfraquecimento da aristocracia rural, o fortalecimento do
poder real e a expansão mercantil europeia.
02) A "Cruzada dos Mendigos" reuniu milhares de pobres, camponeses desvalidos e pessoas que viviam
à margem da sociedade feudal, os quais foram
massacrados pelos exércitos turcos.
04) Urbano II foi o Papa que convocou a primeira expedição militar católica com o objetivo de retomar
a "Terra Santa", dominada pelos chamados infiéis.
08) Uma das principais consequências produzidas pelas
Cruzadas foi a disseminação de hábitos, crenças e
produtos ocidentais pelo Oriente. A pimenta-doreino, a canela, a noz-moscada e o cravo são algumas das especiarias levadas pelos cristãos até
aquela região.

01) As tensões sociais e políticas, provocadas pelas reformas de base propostas pelo presidente João
Goulart (1961-1964), serviram de justificativa para
que os militares brasileiros promovessem um golpe
que os manteve no poder por mais de duas décadas.
02) O A.I. no 5, publicado em 1968, é identificado como o mais severo dos Atos Institucionais editados
durante a ditadura. Entre outras coisas, o Ato estabeleceu eleições indiretas para a presidência da
República e governos dos estados, criou o bipartidarismo e decidiu pela elaboração de uma nova
Constituição.
04) A implantação da Doutrina de Segurança Nacional
e da censura aos veículos de comunicação, bem
como a montagem de um forte aparelho repressivo
são exemplos de como o Estado brasileiro se estruturou sob o comando dos militares.
08) Chamado (pelos militares que defendiam a manutenção do regime) de "golpe dentro do golpe", o
processo de anistia e a abertura política podem ser
compreendidos como os mais importantes atos políticos promovidos pelo presidente João Figueiredo,
último general a governar o Brasil.

46– Burguesia e operariado se constituem nas duas classes
fundamentais do capitalismo. Sobre a formação da classe operária no Brasil, assinale o que for correto.
01) Questões raciais e culturais influenciaram diretamente a formação da classe operária brasileira na
virada do século XIX para o século XX. Nesse sentido, os negros recém-saídos da escravidão foram
automaticamente incorporados ao mercado de trabalho assalariado.
02) A industrialização e o beneficiamento de produtos
agrícolas como o café, o algodão e o cacau, ocorridos ainda no século XIX, foram decisivos para o
aparecimento dos primeiros núcleos operários brasileiros.
04) O significativo crescimento do operariado na década de 1930 pode ser compreendido como efeito da
política governamental de incentivo à industrialização e ao aparecimento de um importante conjunto
de leis trabalhistas no país.
08) A greve geral de 1917 correspondeu, no caso brasileiro, à primeira grande ação de protesto organizada pelos trabalhadores livres e assalariados
(compreenda-se, classe operária) em nosso país.

44– Em 2014, diversos atos ao redor do mundo relembraram os 100 anos de início da I Guerra Mundial, até então, o maior conflito bélico já vivido pela humanidade.
Sobre o tema, assinale o que for correto.
01) Diferente do que ocorreria na II Guerra Mundial
(1939-1945), na I Guerra Mundial não houve registro da utilização de gases tóxicos.
02) A região dos Bálcãs, onde tradicionalmente as
questões de fundo nacionalista se expressaram de
forma intensa, foi o lugar onde o conflito teve início.
04) A Tríplice Entente (formada por Reino Unido, França e Rússia) e a Tríplice Aliança (formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro) compuseram os lados opostos da guerra.
08) A I Guerra Mundial foi o primeiro conflito da história a envolver países dos cinco continentes.
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47– A reaproximação política entre Cuba e Estados Unidos

49– Com relação aos acontecimentos recentes que ganha-

ganhou repercussão e correspondeu ao fim de um
período de cerca de meio século em que esses países se
mantiveram afastados por conta de divergências políticas e ideológicas. Com relação a esse tema, assinale o
que for correto.

ram destaque nos noticiários, assinale o que for correto.
01) Apesar da presidente Dilma Rousseff pedir oficialmente para que os dois brasileiros, condenados à
morte por tráfico de drogas na Indonésia, não fossem executados, a pena foi cumprida.
02) Alexis Tsipras renunciou ao cargo de primeiroministro da Grécia. A política de austeridade econômica adotada por ele não foi aceita pelos membros do seu partido e pela sociedade grega.
04) A sede do Instituto Lula, localizado em São Paulo,
foi alvo de um atentado à bomba. Apesar de ninguém sair ferido, o ato foi considerado como uma
ação política por parte dos dirigentes do Instituto.
08) Acusado de integrar um esquema de corrupção que
envolve dirigentes da FIFA, o ex-presidente da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, foi preso no Rio de Janeiro e deportado
para os Estados Unidos.

01) A reabertura da embaixada norte-americana em
Havana foi uma das primeiras ações efetivas após
a retomada das relações entre os países.
02) Os grupos anticastristas radicados em Miami manifestaram-se contrários à reaproximação política por
compreender que isso contribui para a manutenção
do atual regime político cubano.
04) Apesar da retomada do diálogo político, os Estados
Unidos mantiveram o bloqueio econômico à Cuba.
Esse é um ponto que voltará a ser discutido pelos
países futuramente.
08) Em discurso feito em Havana, o presidente Raúl
Castro afirmou que Cuba está pronta para renunciar ao socialismo e se aproximar, cada vez mais, do
capitalismo.
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48– A Operação Lava Jato, que começou a partir das investigações da Polícia Federal sobre lavagem de dinheiro
por uma rede de doleiros no Brasil, acabou descobrindo
um esquema de corrupção na Petrobras que envolve
inúmeros políticos e partidos brasileiros. Com relação a
esse tema, assinale o que for correto.
01) Alberto Youssef, doleiro que já havia sido processado por lavagem de dinheiro no processo de privatização do Banestado, é considerado um dos
principais operadores do esquema de corrupção na
Petrobras.
02) Até agora, a Polícia Federal já prendeu executivos
de diversas empreiteiras acusadas de participação
no esquema de corrupção. Entre eles estão diretores de duas das maiores empreiteiras do país: Andrade Gutierrez e Odebrecht.
04) O juiz Sérgio Moro, que conduz as investigações
sobre corrupção na Petrobras, abriu inquérito contra a presidente Dilma Rousseff por compreender
que existem elementos que apontam para o envolvimento pessoal dela com o esquema de desvio de
dinheiro na estatal.
08) Antonio Anastasia (PSDB), Antônio Palocci (PT),
Eduardo Cunha (PMDB) e Sérgio Cabral (PMDB)
são alguns dos políticos que tiveram seus nomes
citados durante as investigações da Operação Lava
Jato.

ATENÇÃO!
Esta prova apresenta, a seguir, em sequência, sete
questões de Inglês, sete questões de Espanhol e sete
questões de Francês, com a mesma numeração
(50 a 56).
Como na inscrição você optou por uma dessas
línguas, cumpra agora essa opção.
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52– Quanto ao que aconteceu em 1914, na Bélgica e na

INGLÊS

França, assinale o que for correto.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 50 A 56

01) A trégua teve início com uma atitude dos alemães,
que colocaram árvores iluminadas nas bordas das
trincheiras.
02) Um capelão realizou uma recitação bilíngue de um
salmo durante os sepultamentos.
04) Nenhum dos lados queria seguir com a guerra, mas
os soldados foram obrigados, por seus superiores,
a continuar.
08) Os soldados aliados foram forçados por seus comandantes a jurar que jamais comentariam o ocorrido.

THE CHRISTMAS TRUCE
In December 1914 invading German troops and the
defending Allies were dug in along battle lines in Belgium and
France. From sodden trenches soldiers shot at each other
across a no-man's- land strewn with injured and dead
comrades. But on December 24, at points along that western
front, Germans placed lighted trees on trench parapets and
the Allies joined them in an impromptu peace: the Christmas
truce of World War I, a hundred years ago this month.
The truce "bubbled up from the ranks" despite edicts
against fraternization, says historian Stanley Weintraub,
whose book Silent Night tells the story. After shouted
exchanges promising, "You no shoot, we no shoot," some
erstwhile enemies serenaded each other with carols. Others
emerged from trenches to shake hands and share a smoke.
Many agreed to extend the peace into Christmas Day, so they
could meet again and bury their dead. Each side helped the
other dig graves and hold memorials; at one, a Scottish
chaplain led a bilingual recitation of the 23rd Psalm. Troops
shared food and gifts sent from home, traded uniform buttons
as souvenirs, and competed in soccer matches.
"No one there wanted to continue the war,"
Weintraub says. But the top brass did, and threatened to
punish troops shirking duty. As the new year began, both
sides "went on with the grim business at hand," Weintraub
says. But they fondly recalled the truce in letters home and
diary entries: "How marvelously wonderful," a German soldier
wrote, "yet how strange."

53– A sentença "You no shoot, we no shoot." (segundo parágrafo) não está gramaticalmente correta. Nas alternativas abaixo, assinale aquela(s) que, sem prejuízo do
sentido, a tornam correta.
01) If you don't shoot, we won't shoot.
02) Don't shoot, and we won't shoot either.
04) We promise not to shoot at you if you don't shoot
at us.
08) Let's not shoot at each other.

Adaptado de: Patricia Edmonds. National Geographic. December 2014.

54– Assinale o que for correto. Durante a trégua, os adversários:

Vocabulário: shoot – atirar; truce – trégua;
grim – horrível, repugnante; erstwhile – antigo.

01) trocaram apertos de mão e fumaram juntos.
02) jogaram futebol e trocaram botões de fardas entre
si.
04) mostraram fotos de seus lares e familiares uns aos
outros.
08) compartilharam comida e trocaram presentes.

50– Assinale o que for correto. A fim de poderem sepultar
seus mortos, os aliados e os alemães:
01) concordaram em estender a trégua até o dia de
Ano Novo.
02) ajudaram uns aos outros a cavar as sepulturas.
04) concordaram em estender a trégua por mais um
dia.
08) resolveram abrir grandes valas coletivas para sepultarem os mortos dos dois lados juntos.

55– Assinale o que for correto. Os termos but, shirking,
duty, both e fondly, todos presentes no último parágrafo e pela ordem em que aparecem:
01) São uma conjunção, um verbo, um substantivo,
um adjetivo e um advérbio.
02) Poderiam ser traduzidos por mas, negligenciando,
dever, ambos e carinhosamente.
04) São uma conjunção, um verbo, um adjetivo, uma
preposição e um substantivo.
08) Poderiam ser traduzidos por mas, desempenhando,
função, ambos e orgulhosamente.

51– No que se refere à fala do soldado alemão: "How marvelously wonderful, yet how strange", que encerra o
texto, assinale o que for correto.
01) O segmento é composto apenas por adjetivos e
conjunções.
02) A fala contém um verbo, um substantivo, um adjetivo e três advérbios.
04) O segmento não contém nenhum verbo.
08) A palavra "how" poderia ser traduzida por "quão"
nas duas vezes em que aparece.

56– Quanto à fala de Weintraub "…went on with the grim
business at hand." (último parágrafo), assinale o que for
correto.
01)
02)
04)
08)
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Ele
Ele
Ele
Ele

se
se
se
se

refere
refere
refere
refere

apenas aos alemães.
tanto aos alemães quanto aos aliados.
à trégua.
à guerra.

53– "Los beneficiados fueron consultores, informáticos e

ESPANHOL

ingenieros con cargos de mucha responsabilidad […]",
neste segmento de texto existe uma exceção de regra
relacionada ao funcionamento da língua espanhola. Escolha na sequência as sentenças com a mesma utilização da regra e assinale o que for correto.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 50 A 56
Tres claves para que te desconectes del trabajo
La tecnología debe simplificarnos el trabajo y no al
revés. Piensa un poco: si todas tus conversaciones derivan en
temas de trabajo, si no puedes dejar tu celular incluso cuando
estás saboreando el almuerzo y ya sufres de cansancio
permanente, dolores musculares, jaquecas, gastritis o insomnio;
es momento de tomar cartas en el asunto.
El año pasado, dos grandes sindicatos franceses
firmaron un acuerdo que definía el tiempo, carga de trabajo y el
descanso de los empleados. Los beneficiados fueron consultores,
informáticos e ingenieros con cargos de mucha responsabilidad,
quienes deben apagar sus móviles u ordenadores con alguna
conexión con la oficina, durante 11 horas al día.
Si sos de las que no pueden desconectarse, te dejamos
tres consejos para que pongas en práctica y te sientas más
relajada.
Tres Claves
- Tomá clases de artes marciales [u otro deporte]. Siempre son
admirables las personas que son cinturón negro en karate o en
otra disciplina similar.
- Tomá clases de actividades diferentes a las que se acostumbra a
hacer en el trabajo que romperán tu rutina y te convertirán en
una persona con cosas nuevas para compartir.
- Plantá un árbol, comparte tiempo con tu familia o escribe un
libro. Piensa en lo divertido que sería plantar un árbol con tus
hijos. O considera alguna actividad sobre la cual sabes mucho
más que otros y escribe un libro o un 'blog' al respecto.

01) En el zoo había leones, jirafas, cebras e
hipopótamos.
02) A la fiesta vinieron Pedro, María, Jorge e Antonio.
04) La mesa es de madera y hierro.
08) Necesito aguja e hilo.

54– Sobre o texto, assinale o que for correto.
01) No texto há a utilização de, pelo menos, duas variedades linguísticas da língua espanhola.
02) No texto há a presença do TUTEO e do VOSEO.
04) A palavra TOMÁ presente no texto é um exemplo
de utilização de VOSEO.
08) Percebe-se claramente a utilização do CECEO, no
texto.

55– Sobre o gênero textual, assinale o que for correto.

Adaptado de: http://uy.emedemujer.com/relaciones/en-eltrabajo/tres-claves-para-que-te-desconectes-del-trabajo/ Publicado el 19 de enero
de 2015 por:// @eme_DeMujerUru. Acesso em 19-01-2015.

01) O gênero textual notícia pode ser encontrado em
jornais, sites, revistas, etc.
02) O gênero textual notícia somente pode ser encontrado em jornais.
04) Um texto como este pode ser veiculado em todos
os meios de comunicação, além de poder ser utilizado em sala de aula para desenvolver as habilidades de comunicação e escrita.
08) O gênero notícia é direcionado, unicamente, para
um tipo de leitor.

50– De acordo com o texto, assinale o que for correto.
01) O texto sugere algumas atitudes para se desligar
um pouco do trabalho.
02) Neste texto, o celular é citado como objeto de trabalho.
04) No texto está dito que a tecnologia não pode complicar o trabalho.
08) Conforme o texto, às vezes, até comendo se faz
uso da tecnologia.

56– De acordo com o texto, assinale o que for correto.
01) O texto incentiva a competitividade entre as pessoas.
02) O texto diz que praticar atividades diferenciadas
pode ser prejudicial para as pessoas.
04) O texto diz que quem pratica artes marciais são
pessoas admiráveis.
08) O texto diz que quanto mais atividades diferenciadas a pessoa praticar mais poderá compartilhar
novidades com os outros.

51– Sobre o texto, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

Se
Se
Se
Se

trata
trata
trata
trata

de
de
de
de

um
um
um
um

texto descritivo.
texto informativo.
texto do gênero notícia.
editorial.

52– De acordo com as estruturas gramaticais contidas no
texto, assinale o que for correto.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

01) "Piensa un poco[...]", nesta frase o verbo (pensar)
está no presente do subjuntivo.
02) "La tecnología debe simplificarnos[...]", nesta frase
o verbo (deber) está no presente do indicativo.
04) "[…]es momento de tomar cartas en el asunto." Este segmento de oração indica um predicativo do
sujeito.
08) "[...]consultores, informáticos e ingenieros[…]", estas palavras pertencem à classe dos adjetivos, no
texto estão substantivadas.
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52– Com relação ao texto, assinale o que for correto.

FRANCÊS
TEXTO PARA AS QUESTÕES 50 A 56

01) NKM quer estabelecer uma conexão entre o Seine e
os canais de Paris.
02) Anne Hidalgo propõe embelezar as praças
parisienses.
04) Simonnet propõe a gratuidade dos transportes
públicos.
08) Saint-Just quer cancelar 35.000 vagas de estacionamento.

Environnement : les projets phares des candidats parisiens
Les éléctions municipales françaises réalisées au mois de
mars 2014, permettent le renouvellement des conseils municipaux de
36.681 communes françaises. Voici les projets les plus emblématiques
des candidats à la mairie de Paris.
Nathalie Kosciusko-Morizet de l'Union pour un
Mouvement Populaire (UMP)
Alors que ses concurrents PS (Parti Socialiste) et
EELV(Europe Écologie Les Verts) souhaitent préserver le Chemin Vert
en réserve de biodiversité et en « espace de respiration », pour les
promeneurs, Nathalie Kosciusko-Morizet(NKM) veut faire de la petite
ceinture, « le premier anneau cyclable intégrale et végétalisé de 43
km, avec des passerelles vers le centre de Paris ». A l'ouest de Paris,
la voie cyclable prend le Bois de Boulogne. Une connexion sera établie
avec les quais de Seine et les canaux de Paris.
Hidalgo : embellir les grandes places parisiennes
Anne Hidalgo entend lancer un plan d'embellissement de
toutes les grandes places parisiennes. La nature et les modes de
déplacement doux (vélos, piétons) y seraient prioritaires. Place du
Panthéon, par exemple, la candidate socialiste veut offrir « de
nouveaux espaces généreux de vie et de rencontre ». Les places de
stationnements seraient supprimées afin de créer de larges trottoirs. A
la Bastille, un plateau piétonnier entre le canal et la colonne de la
place, serait aménagé.
Najdoski : candidat EELV
Le candidat écologiste ambitionne de créer un « Central
Park » de cinq hectares le long des berges de la Seine. Christophe
Najdoski veut reconquérir les quais de la Seine et les débarasser
définitivement de la voiture. Sur le modèle de ce qui se fait à Londres,
des ponts-jardins enjamberaient la Seine. Bordé par les voies d'un
tramway de 18 km, ce « Central Park » serait la colonne vertébrale
d'un réseau vert qui ferait la jonction entre les bois de Vincennes et de
Boulogne.
Simonnet : gratuité des transports publics
La candidate du Front de Gauche en est convaincue : la
gratuité des transports est la meilleure mesure pour dissuader les
automobilistes de prendre leur voiture et ainsi pour lutter contre la
pollution. Si une telle mesure s'impose pour elle lors des pics de
pollution, la candidate du Front de gauche entend d'emblée l'étendre
toute l'année pour tous ceux dont les revenus sont inférieurs au smic 1.
La gratuité s'appliquerait également à tous, toute l'année, pour les
Vélib2. Danielle Simonnet souhaite aussi instaurer une tarification
unique en Ile-de-France.
Saint-Just : 35.000 nouvelles places de
stationnement dans Paris
En opposition à ses adversaires, promettant de « rompre
avec douze ans de dictature antivoiture », Wallerand de Saint-Just
jure qu'il lui redonnera toute sa place dans la ville. Le candidat FN
(Front National) promet ainsi, dès le lendemain de l'élection, de créer
au minimum 35.000 places de stationnement. Il entend également
améliorer la circulation en remettant les voies sur les bords de la rive
gauche en circulation, en augmentant la vitesse sur le périphérique de
70 à 80 km/h.

53– Com relação ao segundo parágrafo, assinale o que for
correto.
01) NKM quer criar uma estrada de ferro no Caminho
Verde.
02) O Bois de Boulogne fica a oeste de Paris.
04) O Partido Socialista (PS) também quer modificar o
Caminho Verde.
08) NKM quer criar passarelas em direção ao centro de
Paris.

54– Com relação ao terceiro parágrafo, assinale o que for
correto.
01) A natureza, ciclistas e pedestres são prioridades
nesta proposta.
02) Estacionamentos serão substituídos por "calçadões".
04) A praça do Panthéon receberá vagas de estacionamento.
08) A praça da Bastilha não será modificada.

55– Com relação ao quarto parágrafo, assinale o que for
correto.
01) O Central Park não se localiza na Europa.
02) Najdoski não se preocupa com o meio ambiente.
04) Os Bosques de Vincennes e Boulogne serão ligados
por tramway.
08) Os carros serão impedidos de trafegar pelas margens do Seine.

Adaptado de: jornal Le Monde, publicado em 19-03-2014,
16h28min. Disponível em: www.lemonde.fr
1. SMIC – salário mínimo na França. 2. VÉLIB – bicicletas de aluguel.

50– Com relação ao texto, assinale o que for correto.
01) As eleições municipais ocorreram na França em março
de 2014.
02) As eleições se realizaram em 36.681 comunas.
04) Este texto trata das propostas dos candidatos para Paris.
08) Este texto visa apresentar principalmente as propostas
relativas ao meio ambiente.

56– Com relação ao texto, assinale o que for correto.
01) Saint-Just quer estabelecer uma administração a
favor dos carros.
02) Saint-Just é candidato do PS (Partido Socialista).
04) Simonnet quer tarifar as bicicletas.
08) Simonnet quer estabelecer uma tarifa única para
os transportes na Ile de France.

51– Com relação ao texto, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

UMP, PS, EELV e FN são partidos políticos franceses.
Hidalgo não pretende modificar a praça do Panthéon.
Londres serve de modelo para o candidato Najdoski.
Seine, Garonne e Rhône são rios citados no texto.
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