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BOLETIM DE QUESTÕES 
 

 
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 

1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 40 QUESTÕES OBJETIVAS de Conhecimentos Gerais, sendo 5 de Língua 
Portuguesa, 5 de Matemática, 5 de História, 5 de Geografia, 5 de Física, 5 Química, 5 Biologia e 5 de Literatura; e 
a PROPOSTA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas 
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta. 

 

2 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

3 A prova de Redação em Língua Portuguesa valerá 10 pontos  e consistirá na elaboração de texto escrito com no máximo 30 
linhas , em que serão avaliados: fidelidade ao tema, objetividade, clareza, sequência lógica de pensamento e utilização correta 
das normas gramaticais. 

 

4 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição 
conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA DE REDAÇÃO. Caso exista algum problema, 
comunique-o imediatamente ao fiscal de sala. 

 

5 Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA. 
 

6 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA e a transcrição do texto definitivo para a FOLHA DE REDAÇÃO devem ser feitas com 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 

7 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO não podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou 
danificados de qualquer modo. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta e a Folha de 
Redação somente serão substituídos caso contenha falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão e na folha não 
corresponderem aos seus. 

 

8 A Folha de Redação não deverá ser assinada, rubricada, nem conter, dentro ou fora do espaço destinado à transcrição do 
texto definitivo, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. 

 

9 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO serão os únicos documentos considerados para a correção. 
 

10 Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA 
DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação. 

 

11 O tempo disponível para a prova é de quatro horas , com início às 8h e término às 12h, no município de 
Paragominas, observado o horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 
(uma) hora além do tempo determinado para a prova. 

 

12 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 40. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto Rápida Injustiça  e responda às questões de 1 a 5. 

Rápida Injustiça 
 

Diz-se que justiça tardia é injustiça! Porém, não se pode esquecer que justiça mal feita também o 
é! Tracemos um paralelo. 

O médico-cirurgião não pode errar. Se o fizer, o paciente morre. Ou seja, há de ser exímio no que 
faz. Ai deste se aquele, por exemplo, porque tenha outras cirurgias a fazer, se precipitar no manejo do 
bisturi. 

Com o juiz é quase a mesma coisa. Ai do direito das partes se, em nome da correria (a chamada 
produtividade), deixar de lado a indispensável leitura dos autos e o cuidado na precisa aplicação do 
Direito. Para a Justiça, será a morte. 

Mais que noutro tempo qualquer, virou moda dizer que bom juiz é aquele que muito produz. 
Todavia, cabe se investigue daquilo que se está a produzir. Noutras palavras, da qualidade do trabalho 
prestado, sob pena de se dizimar a justiça do caso concreto, em prejuízo da pacificação social. 

Atualmente, sob o influxo político de Brasília e a visão demagógica de muitos, os tribunais têm 
buscado dar vazão ao enorme número de processos esperando julgamento, objetivando, quanto mais 
possível o seja, o máximo de produtividade. Ou seja, a rápida decisão de recursos. 

Embora a boa intenção, tem-se esquecido que, por trás dos autos de processo, existem seres 
humanos – os juízes e quem, eventualmente, os auxilie. A par disso, há o fato, proeminente, de que a 
Justiça, qual a medicina, no trato daquilo que lhe condiz, não dispensa apurado e acurado esmero. 

Na medida em que se aumenta a pressão sobre a pessoa do juiz, no sentido de que, a todo 
custo, julgue o mais rapidamente e o maior número de recursos possível, muitas vezes dentro dum 
contexto do quase impossível – repita-se, pois que se está a tratar de ser humano –, uma das pontas do 
ato de fazer justiça fica desguarnecida; justamente, pelo risco virtual de julgamentos 
inadequados, rápidos quão injustos. 

De fato, ao magistrado não se pode considerar um número, à distância da boa prestação 
jurisdicional. E nem se diga que se lhe faz possível julgar muito e bem, sempre. 

O juiz não é uma máquina. Como o cirurgião, necessita bem capacitar e aparelhar o bisturi da 
correta aplicação do Direito na detida análise dos casos, inda que prolíferos. Do contrário, em nome do 
muito julgar, mais periclitará o imperativo inarredável de bem julgar. 

(...) 
Portanto, que se não confunda o juiz comprometido com a causa do Direito com aquele que se 

limita a prestar serviço no compasso da decisão irrefletida, ao largo da finalidade precípua da Justiça –
 dizer bem o Direito. 

                                                                    Edison Vicentini Barroso  
Disponível em 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10931&revista_caderno=11.           
Acesso em 12/10/2015. 

 

1  Em Rápida Injustiça , Edison Vicentini Barroso expressa a opinião de que  
 

(A)      o juiz deve trabalhar lentamente. 
(B)      o juiz criterioso erra menos. 
(C)      a justiça bem feita é tardia. 
(D)      a justiça rápida é mal feita. 
(E)      a justiça rápida é injusta. 
 
2 Em Atualmente, sob o influxo político de Brasília e a visão demagógica de muitos, os tribunais têm buscado 

dar vazão ao enorme número de processos esperando julgamento, objetivando, quanto mais possível o seja, 
o máximo de produtividade (linhas 12 a 14), a palavra influxo é sinônimo de 

 

(A)    influência. 
(B)    ordem. 
(C)    necessidade. 
(D)    controle. 
(E)    inspiração. 
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3       O autor empregou linguagem coloquial em 

 

(A) Ai do direito das partes se, em nome da correria (a chamada produtividade), deixar de lado a indispensável 
leitura dos autos e o cuidado na precisa aplicação do Direito. (linhas 06 a 08) 

(B) Mais que noutro tempo qualquer, virou moda dizer que bom juiz é aquele que muito produz. (linha 09) 
(C) Ou seja, a rápida decisão de recursos. (linha14) 
(D) A par disso, há o fato, proeminente, de que a Justiça, qual a medicina, no trato daquilo que lhe condiz, não 

dispensa apurado e acurado esmero. (linhas 16 a 17) 
(E) E nem se diga que se lhe faz possível julgar muito e bem, sempre. (linha 24) 
 

4       Em Embora a boa intenção, tem-se esquecido que, por trás dos autos de processo, existem seres humanos – 
os juízes e quem, eventualmente, os auxilie (linhas15 a 16),  sem que se altere a organização do enunciado, 
o conector embora poderia ser substituído por 

 

(A)     ainda que. 
(B)     por isso. 
(C)     no entanto. 
(D)     por conseguinte. 
(E)     não obstante. 
 

5       Para Edison Vicentini Barroso, 
(A)     a leitura dos autos não cabe apenas aos juízes. 
(B)     a pacificação social depende da qualidade do trabalho do juiz. 
(C)     os juízes não devem agilizar o julgamento de processos. 
(D)     muitos processos vêm sendo julgados virtualmente. 
(E)     para julgar muitos processos, o juiz age autoritariamente. 
 

MATEMÁTICA 
 

6       Em dezembro de 2014, o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) apresentou o novo modelo de 
placas de veículos que será usado no Brasil e demais países do MERCOSUL, a partir de 2016. As placas 
terão 4 letras escolhidas aleatoriamente dentre as 26 letras do alfabeto português seguidas de 3 algarismos 
escolhidos dentre os 10 possíveis. Com esta nova configuração, o número de placas distintas que poderão 
ser produzidas é 

 

(A)     264 x 103. 
(B)     26! x 10!. 
(C)     264 x 10 x 9 x 8. 
(D)     26 x 25 x 24 x 23 x 103. 
(E)     26 x 25 x 24 x 23 x 10 x 9 x 8. 
 
7     Toda a água que foi desperdiçada ao longo de 2013 com vazamentos no Estado de São Paulo daria para 

abastecer a capital paulista durante vários meses, segundo cálculos feitos pela reportagem do UOL.No ano 
passado, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) produziu cerca de 3,1 
bilhões de metros cúbicos de água, segundo o "Relatório de Sustentabilidade 2013", disponível no site da 
empresa. De acordo com a Companhia, 20,3% dessa água deixaram de ser consumidos no ano passado.  

Fonte: http://noticias.uol.com.br/ Acesso em: 10 mar. 2015. (adaptado) 

 

Considerando que o consumo médio mensal de água na cidade de São Paulo é de 159,5 milhões de metros 
cúbicos, a quantidade de água desperdiçada em 2013 no Estado de São Paulo daria para abastecer a capital 
paulista aproximadamente por   
 

(A)    8 meses. 
(B)    7 meses. 
(C)    6 meses. 
(D)    5 meses. 
(E)    4 meses. 
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8     Um professor apresentou aos seus alunos a planificação de alguns sólidos, conforme as figuras abaixo. 
 

 
                                         Figura 1                     Figura 2          Figura 3 

 

É possível afirmar que 
 

(A)     as figuras 1 e 2 representam, respectivamente, um prisma e um tetraedro. 
(B)     a figura 3 representa um poliedro que possui 12 faces e 60 arestas. 
(C)     as figuras 1 e 3 representam poliedros que possuem, respectivamente, 16 e 20 vértices. 
(D)     as figuras 1 e 2 representam poliedros que possuem, respectivamente, 39 e 12 arestas. 
(E)     as figuras 1, 2 e 3 representam poliedros regulares. 
 

9    O histórico de consumo (em kWh) de energia elétrica de uma residência nos últimos 6 meses está apresentado 
no gráfico abaixo. 

 

 
 

O consumo médio mensal, em kWh, e de, aproximadamente, 
 

(A)  317,3. 
(B)  338,8. 
(C)  341,0. 
(D)  346,0. 
(E)  352,2. 
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10    A radioterapia é uma técnica utilizada em tratamentos oncológicos que consistem em utilizar um aparelho que 
emite radiação de modo a atingir um tumor. Em alguns casos, o elemento radioativo utilizado nesta técnica é 
o Cobalto-60. A meia-vida deste elemento, ou seja, o tempo necessário para que o Cobalto-60 reduza em 
50% a sua massa inicial, é de, aproximadamente, 5,26 anos. A quantidade de Cobalto-60 em função do 
tempo pode ser calculada utilizando a função M(t)=M0.ekt, onde k é uma constante real t é o tempo e M0 é a 
massa inicial. O tempo necessário para que a quantidade de Cobalto-60 seja reduzida a 12,5% da quantidade 
inicial é, aproximadamente, de 

 
(A)     64 anos. 
(B)     32 anos. 
(C)     24 anos. 
(D)     18 anos. 
(E)     16 anos. 
 

HISTÓRIA 
 

11   Observe a imagem abaixo, do Comício de 13 de março de 1964, que ficou conhecido como Comício da Central 
do Brasil ou Comício das Reformas de Base: 

 
 “Imagem – o Brasil reformista e o comício de 13 de março de 1964”. (REIS, Daniel. 
Modernização, ditadura e democracia 1964-2010. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2014) 
 

 

 Sobre o comício e o golpe civil-militar de 1964 pode-se afirmar:     

(A)    O comício do dia 13 de março de 1964 foi uma marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada na 
cidade do Rio de Janeiro evidenciou, mais uma vez, o apoio social dos que eram contrários às reformas de 
base. O comício conclamava a intervenção das forças armadas, o que resultou no golpe civil-militar de 31 de 
março de 1964.  

(B)   O comício congregava todas as forças de esquerda sobre a liderança política do então presidente João 
Goulart. Nele neste o presidente lançou as reformas de base de seu governo. A vitória do golpe civil-militar 
em 31 de março interrompeu os planos do presidente João Goulart e de seus apoiadores e instaurou uma 
ditadura militar no país. 

(C)    O comício do dia 13 de março de 1964 realizou-se com o apoio do PCB (Partido Comunista Brasileiro), do 
CGT (Comando Geral dos Trabalhadores), de vários movimentos sindicais e do governador do Rio de 
Janeiro, Carlos Lacerda, e foi realizado com o objetivo de exigir a legalidade para o PCB.   

(D)     O comício de 13 de março de 1964 foi também chamado Marcha da Vitória, em comemoração à deposição 
do presidente João Goulart. Foi realizado em São Paulo e teve amplo apoio da igreja católica, que viu no 
evento uma manifestação de apoio à família brasileira e uma marcha anticomunista em um contexto de 
Guerra Fria. 

(E)    O comício de 13 de março de 1964 foi organizado pela UDN (União Democrática Nacional), cujo líder principal 
era o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Seu objetivo do comício era reunir vários sindicatos, o 
CGT (Comando Geral dos Trabalhadores), a UNE (União Nacional dos Estudantes) e a igreja católica, 
exigindo a deposição do presidente João Goulart.   

 

 
 

Fotógrafo não identificado 

O Brasil reformista e o comício de 13 de março de 1964 
Rio de Janeiro, RJ 

ACERVO ICONOFRAPHIA 
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12    Considere o cartaz referente a uma propaganda do Governo Federal em plena Segunda Guerra Mundial, 
tentando atrair os trabalhadores para a Amazônia. 

 
Imagem – “Mais borracha para a vitória” GOMES, Ângela; PANDOLFI, Dulce; 
ALBERTI, Verena. A república no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

 

Era a batalha da borracha que pretendia 

(A) chamar trabalhadores, principalmente sulistas, para povoar a Amazônia, no período da Segunda Guerra 
Mundial. O governo Vargas tinha receio de o Brasil ser invadido pelas fronteiras com a Guiana Francesa, 
principalmente depois da ocupação de Paris pelo exército alemão. Era necessário ocupar a Amazônia para 
defendê-la de uma possível invasão alemã. 

(B) atrair trabalhadores, principalmente de outras regiões da Amazônia, para trabalhar na extração do látex, nos 
seringais nativos da floresta. O governo de Juscelino Kubistchek apresentava a Amazônia como uma região 
inóspita, prometendo a todos que viessem boas condições de trabalho. A campanha usava o nacionalismo 
considerando a batalha da borracha como decisiva para a derrota do nazi-facismo na Europa. 

(C) atrair trabalhadores, principalmente nordestinos, para trabalhar na extração do látex nos seringais nativos da 
floresta amazônica. O governo apresentava a Amazônia como um novo eldorado e prometeu a todos que 
viessem boas condições de trabalho. Eles foram chamados “soldados da borracha”. A campanha apelava 
para o nacionalismo considerando a batalha da borracha como decisiva para a derrota do nazi-facismo na 
Europa. 

(D) chamar trabalhadores nordestinos para a Amazônia, para o trabalho nos seringais cultivados por Henry Ford 
na região do baixo Amazonas, na cidade hoje conhecida como Belterra, antiga Fordlândia. A batalha da 
borracha foi realizada pelo empresário norte-americano com apoio do governo Vargas em plena Segunda 
Guerra Mundial. 

(E) trazer para a Amazônia milhares de trabalhadores nordestinos, que ficaram conhecidos como “Soldados da 
borracha”. Quase 100 mil chegaram à Amazônia e tiveram boas condições de trabalho, assistência médica e 
puderam obter no pós-guerra um pedaço de terra e uma indenização do governo, que os reconheceu como 
soldados do exército brasileiro.  

 
 

 

 

 



 
 
 

3º PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2015  (PSE 2015-3) 
EDITAL N.º 04/2015 – COPERPS - UFPA, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 

 

7 

 

13  Observe a fotografia que reúne três personalidades históricas importantes no  Brasil do século passado.  

 
BARCELOS, Cristóvão. O general Castelo Branco, o comandante do IV exército, João Goulart, presidente da 
república e Miguel Arraes.  GOMES, Ângela; PANDOLFI, Dulce; ALBERTI, Verena. A república no Brasil. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 
 
 

Sobre essas personalidades pode-se afirmar que 

(A) o general Castelo Branco foi um dos apoiadores do presidente João Goulart e foi contra o golpe civil-militar 
deflagrado pelas forças armadas em 1964. Acompanhou o presidente João Goulart em seu exílio no Uruguai. 
O governador de Pernambuco, Miguel Arraes, apoiou o golpe civil-militar e foi um dos seus mentores civis, 
permanecendo no governo de Pernambuco até o fim do seu mandato, em 1966.  

(B) o general Castelo Branco foi um dos comandantes do golpe civil-militar de 1964, implantou um ditadura militar 
no Brasil e deu apoio ao ex-presidente João Goulart, ajudando-o a se exilar no Uruguai e permitindo que o 
mesmo retornasse ao Brasil em 1968, quando passou o governo para o também general Costa e Silva.  
Miguel Arraes teve apoio de Castelo Branco para permanecer no Brasil e terminar seu mandato de 
governador de Pernambuco.  

(C) o presidente João Goulart conseguiu manter-se na presidência da República, em 1964, apesar da tentativa 
de um golpe militar que foi articulado pelo marechal Castelo Branco, mas que não teve o apoio da 
aeronáutica e da marinha. O governador Miguel Arraes deu apoio ao golpe e foi cassado em março de 1964, 
quando o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, e o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, 
impediram o golpe civil-militar.  

(D) o presidente João Goulart foi deposto da presidência da República no dia 31 de março de 1964. O golpe foi 
articulado por Miguel Arraes, Castelo Branco e Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul. O 
golpe civil-militar implantou uma ditadura que durou 21 anos, tendo Castelo Branco como presidente da 
República até 1979. 

(E) o general Castelo Branco foi um dos comandantes do golpe civil-militar, que depôs o presidente da república 
do Brasil, João Goulart. O general Castelo Branco foi o primeiro presidente de uma ditadura que durou 21 
anos. O governador de Pernambuco, Miguel Arraes, teve seu mandato cassado no governo de Castelo 
Branco, foi acusado de subversivo e apoiador das ligas camponesas no nordeste. João Goulart teve seu 
mandato interrompido e foi exilado no Uruguai. 
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14    A imagem abaixo faz relação com o movimento das Diretas Já, que ocorreu no Brasil no início dos anos 80 do 
século XX. 

 
CARUSO, Chico. Eu também quero votar pra presidente. GOMES, Ângela; PANDOLFI, 
Dulce; ALBERTI, Verena. A república no Brasil.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

 

Sobre este movimento e a imagem, podemos afirmar que 

(A) a imagem é do presidente João Figueiredo, que foi o último presidente militar do Brasil no planalto. O 
presidente articulou com Luís Carlos Prestes e Tancredo Neves a derrota da Emenda Dante de Oliveira, que 
propunha as eleições diretas para presidente do Brasil. O movimento das diretas já foi a mobilização feita por 
todos os partidos de oposição aos governos militares, exigindo eleições diretas, e ganhou as ruas do país. A 
imagem acima demonstra a posição dos militares em relação ao movimento das diretas já, eleições diretas 
para presidente só para depois.  

(B) a imagem acima é do presidente João Figueiredo, que foi o último presidente militar do Brasil. O presidente 
articulou uma aliança com  MDB, PDS, PTB, PDT e  PFL no Congresso para aprovar a Emenda Dante de 
Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente do Brasil. Ocorreu uma intensa mobilização política 
em vários estados brasileiros que resultou na realização de grandes comícios em prol das propostas de 
governo apresentadas por deputados e senadores governistas, deixando claro que as eleições diretas para 
presidente só para depois. 

(C) a imagem é do presidente João Figueiredo que foi o último presidente militar do Brasil no planalto. Ele foi o 
articulador da aprovação no congresso da Emenda Dante de Oliveira, que garantia a abertura lenta e gradual 
após as eleições de 1982 culminando com a vitória de Tancredo Neves para presidente do Brasil. O 
movimento das diretas já saiu vitorioso, pois deixou clara a existência de fraturas na base do governo 
Figueiredo lançando, em agosto de 1984, o manifesto “Compromisso com a Nação”, cuja questão central 
eram eleições diretas para presidente só para depois. 

(D) a imagem acima é do presidente João Figueiredo comemorando a vitória da emenda Dante de Oliveira, que 
propunha eleições diretas para presidente do Brasil. O presidente, ao fazer uma articulação com o PDT e o 
PDS, conseguiu que o eleitor votasse também em candidatos a vereador, a deputado estadual, a deputado 
federal, a senador e a governador dos mesmos partidos.  

(E) a imagem é do presidente João Figueiredo, que foi o último presidente militar do Brasil e fez questão de 
articular o PDS no congresso para derrota da emenda Dante de Oliveira, que propunha as eleições diretas 
para presidente do país. O movimento das diretas já foi a mobilização feita por todos os partidos de oposição 
aos governos militares, exigindo eleições diretas, que ganhou as ruas do país. A imagem acima demonstra a 
posição dos militares em relação ao movimento das diretas já, eleições diretas para presidente só para 
depois.  
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 15    O cartão-postal abaixo se refere ao Movimento Revolucionário de 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao 
poder. 

 
Cartão-postal com tropas revolucionárias em frente ao Obelisco da Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, 1º de novembro 
de 1930. GOMES, Ângela; PANDOLFI, Dulce; ALBERTI, Verena. A república no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2002. 
 

Sobre o movimento de 1930 e suas repercussões no Brasil, é correto afirmar que 

(A) a chegada de Vargas ao poder deu início a uma nova fase da história política brasileira, que desestruturou as 
bases políticas da república oligárquica. A aliança Liberal, que era a oposição a Washington Luís, presidente 
do Brasil, perdeu as eleições, mas, com o apoio dos tenentes, fez a Revolução de 1930. A imagem da tropa 
revolucionária em frente ao Obelisco, na cidade do Rio de Janeiro, composta por tenentes do Rio Grande do 
Sul, demonstra a sua chegada à capital federal com a finalidade de tomar o poder e apoiar o governo de 
Getúlio Vargas.   

(B) a chegada de Vargas ao poder deu início a uma nova fase da história brasileira que se contrapunha ao 
movimento dos tenentes, ocorrido nos anos 1920. A Aliança Liberal era a oposição a Washington Luís, 
presidente do Brasil, que, mesmo com o apoio dos tenentes, perdeu as eleições em 1930. A imagem da tropa 
revolucionária em frente ao Obelisco, na cidade do Rio de Janeiro, composta por tenentes do Rio de Grande 
do Sul, demonstra a sua chegada à capital federal com a finalidade de apoiar Washington Luís e barrar a 
tentativa de Getúlio Vargas chegar ao poder. 

(C) os tenentes e a igreja eram oposição a Getúlio Vargas, candidato a presidente pela Aliança Liberal em 1930. 
A imagem da tropa revolucionária em frente ao Obelisco, na cidade do Rio de Janeiro, composta por tenentes 
do Rio Grande do Sul, demonstra apoio ao presidente Washington Luís e não permitir que Getúlio Vargas 
fosse empossado presidente do Brasil. 

(D) a imagem da tropa revolucionária em frente ao Obelisco, na cidade do Rio de Janeiro, composta por tenentes 
do Rio Grande do Sul, marcou o início do movimento de 1930, que depôs o presidente Washington Luís, 
desestruturando as bases da república oligárquica, dando início ao governo ditatorial de Getúlio Vargas em 
1937.    

(E) a chegada de Vargas ao poder deu início a uma nova fase da história brasileira, que desestruturou as bases 
políticas da república oligárquica. Os marinheiros e os tenentes, descontentes com o governo de Washington 
Luís, apoiam a Aliança Liberal. A imagem da tropa revolucionária em frente ao Obelisco, na cidade do Rio de 
Janeiro, composta por tenentes do Rio Grande do Sul, demonstram o apoio que Getúlio Vargas recebeu, em 
março de 1930, de Luís Carlos Prestes.   
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GEOGRAFIA 
 

16    O debate sobre a exploração do pré-sal brasileiro envolve muitas questões que vão desde a capacidade de 
sua exploração à distribuição dos royalties para a sociedade. Observe e analise os textos 1 e  2: 

 

Texto 1 
Descoberto em 2006, em uma área de pouco mais de 140 mil quilômetros quadrados entre os litorais de 
Espírito Santo e Santa Catarina, o pré-sal fornece atualmente um terço da produção da Petrobras e é um dos 
mais bem-sucedidos casos de exploração das últimas décadas em novas fronteiras. A produtividade média 
por poço em operação comercial na Bacia de Santos gira entre 25 mil e 30 mil barris de petróleo por dia, 
maior que a registrada no Golfo do México e no Mar do Norte, 10 mil e 15 mil barris, respectivamente...  

                Fonte:http://www.cartacapital.com.br/infraestrutura/pre-sal-um-bilhete-premiado-em-meio-a-cobica-mundial-5434.html. 
Acessado em 10 de outubro de 2015. Adaptado 

 

Texto 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.humorpolitico.com.br/rio-de janeiro/vazamento-da-chevron-continua-em-alguns-
pontos-diz-anp/ 

 A situação atual abordada é caracterizada pelo(a)  
 

(A) domínio das empresas privadas sobre a exploração desse recurso natural e pelos investimentos que serão 
feitos em setores fundamentais para o desenvolvimento social. 

(B) vantagem brasileira em se tornar autossuficiente na produção de energia e ser incluído no grupo dos países 
exportadores de petróleo. 

(C) empenho do governo em investir em formas de energia alternativas para reduzir o problema ambiental 
urbano. 

(D) conflito de interesses entre países possuidores de matéria prima e os detentores de tecnologia, somado ainda 
ao desafio de se realizar uma atividade sustentável. 

(E) iniciativa das indústrias estrangeiras em colaborar com o desenvolvimento econômico e social brasileiro, 
previstos em acordos assinados para o fim das desigualdades. 
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17  Os países da União Europeia conhecidos como PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha ) 
apresentam-se diante do bloco econômico com característica comum: 
 

 

 

 

 

 
                         

                                          
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://livingafall.wordpress.com/    Acesso: 06 de outubro de 2015 
 

 

As características comuns dos países do PIIGS são 

(A) instabilidade econômica gerada pelos gastos públicos que ameaçam sua permanência na zona do euro. 
(B) potencialidade turística que está sendo utilizada para fortalecer as economias locais e superar os países 

centrais da Europa. 
(C) austeridade política, resultado de governos antidemocráticos que induzem a migração da população para o 

norte europeu. 
(D) fragilidade climática em função do aquecimento global, que no sul da Europa atinge a produção agrícola. 
(E) identidade cultural que os reconhece como nações de origem latina e de formação católica.  

 

18    Observe a imagem abaixo: 
 

 
Policiais no Afeganistão vigiam mercado onde atentado à bomba com caminhão deixou sete mortos e mais 
de cem feridos.Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/09/1676793-saiba-quais-sao-os-conflitos-
que-alimentam-a-crise-de-refugiados-na-europa.shtml. Adaptado 

 

Os conflitos e atentados contribuem para que milhares de pessoas deixem o seu país em busca de melhores 
condições de vida. No país retratado na imagem, a situação do conflito tem origem nos (nas) 

 

(A) manifestações populares que exigem melhores condições de adaptação aos desastres naturais frequentes 
nessa região. 

(B) disputas entre trabalhadores campesinos e operários urbanos por igualdade salarial e direitos políticos desde 
a independência do país.  

(C) ocupação do território por países fronteiriços interessados na exploração dos recursos naturais e na mão de 
obra barata. 

(D) sucessivas invasões das potências mundiais, que desde a Guerra Fria contribuíram para o fortalecimento das 
diferenças étnicas e religiosas no país.   

(E) dominação de grupos guerrilheiros que se instalaram na região no século passado e que controlam a rota de 
comércio do leste ao oeste do continente asiático. 
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19    A porção brasileira da Amazônia, pelo seu tamanho e extensão, constitui o mais importante megadomínio de 
natureza tropical da Terra. Na realidade, é um domínio quente e úmido, propiciador de uma história vegetal 
que remonta aos primórdios do período Quaternário. Até o Terciário Médio, comportava-se como um 
paleogolfão da fachada pacífica do continente, intercalado entre os terrenos do escudo guianense e do 
escudo brasileiro. Essa é uma espécie de mediterrâneo de “boca larga”, voltada para o oeste. Ab´Saber. 
A.N.- Escritos Ecológicos. São Paulo: Lazuli. p.130. 2006. 
 

No texto a respeito do domínio morfoclimático  amazônico, está implícita a ideia de que 
 

(A) a formação do ambiente que favoreceu o desenvolvimento da floresta é anterior aos planaltos encontrados na 
borda da bacia amazônica.  

(B) a homogeneização da vegetação que compõe o domínio amazônico tem grande valor para as populações 
que vivem na região. 

(C) a constituição desse ambiente é decorrente de uma história geológica mais recente e sua diversidade é 
influenciada pelas características do clima equatorial. 

(D) a vinculação das espécies vegetais amazônicas com espécies mediterrâneas tem origem na época do 
Gondwana. 

(E) a configuração da rede hidrográfica amazônica antes do soerguimento dos Andes seguia a direção noroeste-
sudeste.  

20    A Rio+20 foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. É uma reunião da ONU 
com representantes de quase todos os países do mundo (mais de 190) para discutir como o mundo poderá 
crescer economicamente, tirar pessoas da pobreza e preservar o meio ambiente -- tudo ao mesmo tempo. 
Para isso, são necessários novos meios que evitem as crises financeiras pela qual passamos atualmente.  

      Fonte:http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2012/05/23/o-que-e-a rio20.htm#fotoNav=3.  
Acesso: 05 e outubro de 2015. (Adaptado). 

 

De acordo com o texto, quanto ao aspecto econômico, a referida Conferência defende o(a) 
  

(A) crescimento com sustentabilidade e acompanhado do desenvolvimento social.  
(B) mobilização da sociedade na cobrança pela implantação de mais indústrias no seu país. 
(C) redução da fiscalização sobre o meio ambiente para estimular maior exploração da natureza. 
(D) concorrência entre empresas dos países ricos na disputa pelas matérias primas dos países pobres. 
(E) exploração da mão de obra para solucionar o problema das diferenças entre as nações no que diz respeito à 

riquezas.  
 

FÍSICA 
 
 

21 Se considerarmos que a força gravitacional entre o Sol e a Lua é a mesma em cada situação, a alternativa 
em que a Lua, em relação a um referencial inercial, tem a maior aceleração é 

 

(A) Lua na fase nova no perigeu da sua órbita. 
(B) Lua na fase nova no apogeu da sua órbita. 
(C) Lua na fase cheia no perigeu da sua órbita. 
(D) Lua na fase cheia no apogeu da sua órbita.  
(E) Lua na fase quarto minguante.  

 
22 Considere que   e  são os módulos das forças eletrostática e gravitacional, respectivamente, exercidas 

mutuamente entre dois corpos. Estes corpos têm massas e cargas elétricas tais que, quando separados por 
uma distância ,  . Se estes corpos são afastados até uma distância  é correto afirmar que 

 

(A) . 

(B) . 

(C) . 

(D) . 

(E) . 
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23 Numa noite de carnaval, um jovem, levemente “confuso” e fantasiado de super homem, foi parar na beira 
duma laje num prédio em construção.  Lá, na sua confusão, se imaginou voando para cima como um super 
homem de verdade.   Iluminado pelos holofotes da obra, a sua imagem foi refletida num vidro plano, semi-
espelhado, inclinado em ângulo de 45 graus. A montagem completa deste painel de vidro, que faz parte da 
fachada do prédio, fora interrompida no dia anterior. Sem perceber que o que estava vendo era uma imagem 
refletida no vidro, o segurança da obra jurava, pelo rádio, que estava vendo, com os seus próprios olhos, o 
super homem flutuando no ar, do lado de fora do prédio. 

 

 
 

Analisando a disposição de cada um e do espelho, mostrada na figura, o segurança relatou que o super homem 
estava flutuando no ar 
 

(A) em pé. 
(B) deitado, de barriga para cima, com os pés apontando na sua direção. 
(C) deitado, de barriga para baixo, com os pés apontando na sua direção. 
(D) deitado, de barriga para cima, com a cabeça apontando na sua direção. 
(E) deitado, de barriga para baixo, com a cabeça apontando na sua direção. 

 

24 Um balão meteorológico esférico foi inflado até um ponto em que a pressão ( ) do gás dentro dele pode ser 
considerada como sendo inversamente proporcional ao raio ( ) do balão, ou seja, , onde  é uma 
constante. Por outro lado, sabemos que o volume ( ) de uma esfera é diretamente proporcional ao cubo do 

raio, ou seja, . Considerando que o gás dentro do balão é ideal e que, quando exposto à radiação 

solar, o raio (r) aumenta em 1%, é correto afirmar que a temperatura do gás dentro do balão, medida em  
kelvins aumentou 

 

(A) 0,5%. 
(B) 1%. 
(C) 2%. 
(D) 3%. 
(E) 4%. 
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25 O seguinte gráfico mostra a relação entre a densidade da água e a concentração de sal a uma temperatura 
de . 

 
Se colocarmos dentro de um balde de água (a uma temperatura de ) um objeto em forma de cubo com arestas 
de  e pesando , para que este objeto fique em equilíbrio sem afundar nem flutuar é preciso 
acrescentar sal à água até atingir uma salinidade de 
 

(A) 6%. 
(B) 10 %. 
(C) 14 %. 
(D) 19 %. 
(E) 29%. 
 

QUÍMICA 
 

26   Legalização da maconha é experiência válida para o Brasil, diz ministro Barroso  

 

A descriminalização do uso da maconha é matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal. Sobre essa 
questão, o Ministro Luiz Roberto Barroso destacou [...] “Acho melhor fazer a descriminalização da maconha, 
ver os resultados que isso produz e, a partir daí, avaliar uma política pública a seguir.” 

 Disponível em: http://www.ultimosegundo.ig.com.br . Acesso em: 13/10/2015, adaptado 
 
 

O tetrahidrocanabiol – THC, fórmula estrutural dada abaixo, é o princípio ativo mais efetivo da maconha e 
responsável pela modificação da atividade cerebral, podendo permanecer no sangue da pessoa por 
aproximadamente oito dias. Sua solubilidade em água é 0,0028 g/mL mas, em razão da sua liberação por 
meio do tecido adiposo ser lenta, ele pode ser detectado na urina de semanas a meses após o último uso. 
Assim, o THC  
 

                    

(A) se identificado no sangue de uma pessoa não constitui prova laboratorial de que ela tenha consumido 
maconha. 

(B) apresenta ação biológica devido à molécula ser planar e conter carbono assimétrico. 
(C) é lentamente liberado a partir do tecido adiposo porque apresenta características básicas. 
(D) pode ser identificado pelo “teste do  bafômetro”, devido à presença do grupo funcional característico da 

função álcool em sua molécula.  
(E) é um composto orgânico aromático pouco solúvel em meio aquoso. 
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27    Filtro d’água com caroço de açaí ganha o prêmio Jov em Cientista  na categoria Ensino Médio  

          De um modo geral, a água provém de um rio ou de uma represa e contém impurezas tais como materiais 
sólidos em suspensão, substâncias solubilizadas e bactérias, entre outros, e por isso não deve ser consumida 
diretamente. Em função dessa situação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ) promoveu em 2015 a 27a edição do Prêmio Jovem Cientista com o tema “Água: desafios da 
sociedade”. O estudante paraense Edivan Nascimento Pereira, do município de Mojú/Pará, conquistou o 10 

lugar do prêmio na categoria Ensino Médio, com o projeto de um filtro para purificação da água com o 
aproveitamento de caroços de açaí. O caroço do açaí é rico em carbono e por isso pode ser transformado em 
carvão ativado que, no interior do filtro funciona como um elemento purificador. ”A pesquisa partiu de dois 
problemas comuns na minha cidade: o consumo de água sem tratamento e a destinação dos caroços de açaí 
depois de retirada a polpa”, declarou o jovem pesquisador. 

Disponível em http://www.globo/sociedade/educação. Acesso em: 14/10/2015, adaptado 
 

Um filtro como esse desenvolvido pelo estudante é importante porque 
 

(A) dispensa totalmente a necessidade de estações de tratamento da água (ETA) nas regiões metropolitanas e 
em zonas rurais. 

(B) não remove as impurezas em suspensão na água por meio de filtração. 
(C) é capaz de adsorver as bactérias e várias outras impurezas presentes na água.  
(D) o volume de água purificada é inversamente proporcional à quantidade de carvão ativado presente. 
(E) pode manter sua atividade indefinidamente. 

 

28   Praia do PA é tomada por bois mortos após naufrágio ; moradores protestam.  Acidente com navio com 
carga viva ocorreu dia 6 de outubro  

Disponível em http://www.g1.globo.com/pa/para/noticias.Acesso em: 14/10/2015, adaptado 
 

          No acidente durante o embarque no porto de Vila do Conde no município de Barcarena/Pará mais de 4 mil 
animais morreram afogados e seus corpos em estado de putrefação se espalharam pelo rio Pará, chegando 
até uma praia do município. Dois dos principais compostos responsáveis pelo cheiro da putrefação são a 
cadaverina e a putrescina, produzidos na hidrólise de proteínas como representado abaixo, juntamente com 
duas de suas propriedades físicas. Assim, essas diaminas que causam esse forte odor 

 

 Cadaverina Putrescina 

ponto de fusão 90C 270C 

ponto de ebulição 178-1800C 158-1600C 

 

(A) e que têm caráter básico, provocarão a diminuição temporária do pH da água no rio Pará.  
(B) Irão alterar as propriedades físico-químicas da água do rio Pará, porque são compostos inorgânicos sólidos à 

temperatura ambiente.  
(C) serão produzidas em quantidades relativamente grandes, pois considerando que  cada bovino morto pode 

produzir 105 mg de tais compostos, uma quantidade superior a 395 Kg será liberada para o ambiente. 
(D) sublimarão facilmente sob exposição à luz solar, potencializando o odor nauseabundo provocado pela 

decomposição das carcaças. 
(E) podem ser neutralizadas com solução de fenolftaleína, minimizando o odor muito desagradável. 
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29    Charles Goodyear acidentalmente deixou cair um pedaço de borracha natural impregnada com enxofre sobre 
a superfície quente de um fogão e, dessa forma, descobriu o processo ao qual deu o nome de vulcanização. 
A borracha que é basicamente um macropolímero formado por vários milhares de unidades de isopreno (2-
metil-but-1,3-dieno) é um  

(A)     hidrocarboneto da classe alceno. 
(B)     alcadieno com dois radicais metil. 
(C)     composto orgânico de cadeia carbônica curta.  
(D)     polímero de cadeia carbônica insaturada. 
(E)     bom condutor de eletricidade quando vulcanizada. 
 

30   Muitas pessoas pensam que reações químicas são “coisas” que ocorrem apenas nos laboratórios ou em 
instalações industriais. No entanto, reações químicas estão ocorrendo a todo instante ao redor e dentro de 
nós. Por exemplo, quando respiramos, nos pulmões o oxigênio do ar (O2) liga-se à hemoglobina formando a 
oxi-hemoglobina e íons hidrogênio (H+). Estes podem reagir com o dióxido de carbono formando íons 
bicarbonato (HCO3-), que se decompõem liberando CO2 que é expelido pelos pulmões. Assim, no processo 
de respiração 

(A)     há formação de dois cátions ácidos monovalentes distintos.  
(B)     a reação dos íons H+ com os íons HCO3- é reversível. 
(C)     na formação da oxi-hemoglobina o O2 atua como agente redutor.  
(D)     somente os humanos liberam gás carbônico. 
(E)     o número de reagentes é necessariamente igual ao número de produtos formados. 
 

BIOLOGIA 
 

31    Durante a primeira quinzena de outubro de 2015 foram anunciados os prêmios Nobel de 2015 nas categorias 
Medicina e Fisiologia, Física, Química, Literatura, Paz e Economia. O prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia 
foi concedido aos cientistas William C. Campbell, Satoshi Omura e YouYou Tu, por desenvolverem terapias 
contra helmintos e protozoários. Campbell e Omura descobriram a droga avermectina (precursora da 
invermectina), usada no tratamento da oncocercose (a "cegueira dos rios") e da filariose linfática (que pode 
levar a elefantíase). YouYou Tu descobriu a droga artemisinina, utilizada no tratamento da malária. Assim, a 
premiação do Nobel de Medicina e Fisiologia 2015 despertou na população em geral curiosidades a respeito 
destas três doenças, sobre as quais é correto afirmar que 

 

(A) a oncocercose e a filariose linfática são causadas, respectivamente, pelos vermes Onchocerca volvulus e 
Wuchereria bancrofti. 

(B) as campanhas de vigilância epidemiológica no Pará realizadas até a década de 80, como a visita noturna dos 
agentes de saúde, popularmente chamados de “fura-dedos”, ajudaram a extinguir a ocorrência de 
oncocercose e filariose linfática no Pará. 

(C) o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum são protozoários que causam a malária, respectivamente, na 
África e no Brasil. 

(D) a oncocercose e a malária ocorrem somente em populações que moram em florestas, sendo as populações 
indígena e quilombola as mais afetadas. 

(E) as três doenças parasitárias são transmitidas por artrópodes, conhecidos como mosquitos culicídeos. 
 

32   O Prêmio Nobel de Química de 2015 foi dado a Paul Modrich (68 anos), Aziz Sancar (69 anos) e Tomas 
Lindahl (77 anos), os quais elucidaram mecanismos naturais de reparo de erros na estrutura do ácido 
desoxirribonucleico ou DNA (molécula que possui informações sobre a herança morfofisiológica dos seres 
vivos). Estes mecanismos de reparo são realizados para corrigir alterações acidentais na estrutura do DNA. 
Algumas alterações podem ser causadas, por exemplo, por raios ultravioleta, substâncias químicas tóxicas, e, 
comumente por processos naturais de duplicação ou de transcrição do DNA. Sobre os processos de 
duplicação e transcrição e seu efeito natural na molécula de DNA, indique a seguir a alternativa correta: 

 

(A) A transcrição é o mecanismo que realiza excisão de bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos para 
montar proteínas. 

(B) A transcrição fundamenta-se na troca de nucleotídeos por aminoácidos em um segmento gênico do DNA. 
(C) A duplicação compreende a formação de cópias de cada uma das fitas de uma molécula de DNA. 
(D) A duplicação do DNA consiste na remoção de partes da molécula e reposição de nucleotídeos faltantes. 
(E) Transcrição e duplicação são etapas essenciais e consecutivas precursoras da síntese de proteínas em 

células eucarióticas. 
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33    Dentre os sintomas da coqueluche está a alternância entre tosse convulsiva súbita, rápida e curta e tosse 
mais intensa, manifestando-se em paroxismos, os quais são seguidos de um esforço inspiratório massivo que 
pode produzir o “guincho” característico (resultante da inalação forçosa do ar contra a glote estreitada). É, 
portanto, uma infecção respiratória aguda que pode também apresentar broncopneumonia e encefalopatia 
aguda, cianose, saliência dos olhos, protrusão da língua, salivação, lacrimejamento, ingurgitamento das 
jugulares, eliminação de secreções mucosas e vômito. Todos estes sintomas da coqueluche são reflexos de 
uma infecção bacteriana que pode ser prevenida por vacinação e também pode ser tratada por antibióticos. O 
agente etiológico desta infecção é 

 

(A) Haemophilus influenzae 
(B) Clostridium tetani 
(C) Staphylococcus aureus 
(D) Bordetella pertussis 
(E) Clostridium perfringens 
 

34    Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a prevalência mundial da dengue (média de 400 milhões 
de infecções ao ano) aumentou dramaticamente nas últimas décadas e, agora, metade da população mundial 
está em risco. Fenômenos climáticos estão sendo associados às epidemias de dengue em vários países, 
como El Niño, que já se manifesta em 2015 como uma das ocorrências mais intensas dos últimos 20 anos. 
Considerando a relação dos aspectos ecológicos e o ciclo de transmissão da dengue, indique a seguir a 
alternativa correta: 

 

(A)  A dengue é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, no entanto o aquecimento global 
dos mares, induzido pelo El Niño, leva ao aumento da população de outras espécies de mosquitos, que 
competem na transmissão da dengue. 

(B) Esse aquecimento gerado pelo El Niño diminui a precipitação de chuvas, leva a secas extremas e elevadas 
temperaturas, condições que reduzem à metade o tempo de duração do ciclo de desenvolvimento do Aedes 
aegypti, aumentando a população de vetores.  

(C) El Niño induz o aquecimento dos oceanos. Em algumas regiões biogeográficas, isto representa períodos de 
secas e, em outras, o aumento da umidade e chuvas. Neste último caso, gera a proliferação de mosquitos 
como o Aedes aegypti, em virtude do aumento dos criadouros. 

(D) O aumento da temperatura ambiente eleva a temperatura do corpo humano e atrai a hematofagia noturna do 
Aedes aegypti. 

(E) El Niño representa altas temperaturas, alternância de chuvas e períodos de seca extrema, porém, isto não 
afeta o ciclo de desenvolvimento dos vetores, mas aumenta a capacidade de proliferação dos vírus dentro do 
corpo do vetor. 

 

35    Atualmente, exames de paternidade são realizados por análise comparativa de perfil de DNA entre mãe, filho 
e o suposto pai, resultando em uma prova definitiva de paternidade biológica. Análises preliminares podem 
ser feitas por comparações dos sistemas ABO e RH (+/-). Considerando-se um caso hipotético de disputa 
judicial de guarda de uma criança (AB+) abandonada, em que um casal alega ser os genitores da criança 
(suposta mãe é O+, suposto pai é AB−), marque a alternativa correta, em relação ao tipo sanguíneo ABO e do 
fator RH, que indique a relação de parentesco entre os três envolvidos: 

(A) A paternidade é excluída pelo sistema ABO e confirmada no sistema RH. O tipo sanguíneo e o fator RH da 
criança e da suposta mãe são compatíveis. 

(B) Nos resultados ABO e RH, o suposto pai e a suposta mãe não são compatíveis com a criança.  
(C) A paternidade é excluída pelo sistema ABO e confirmada no sistema RH. A suposta mãe está excluída de ser 

genitora, pois é inconsistente com a criança nos sistemas RH. 
(D) A paternidade é confirmada pelo sistema ABO e excluída no sistema RH. A maternidade é incompatível no 

sistema ABO e não excluída no sistema RH. 
(E) No resultado ABO e RH a maternidade e a paternidade é confirmada.  
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LITERATURA 
 

36   James Amado deu à organização da obra de Gregório de Matos (c. 1633-1696), o título Crônica do viver 
baiano seiscentista (1969), tomando o texto poético como um retrato da realidade. Como exemplo desse viver 
baiano, no que se refere à dissolução da vida eclesiástica, temos o seguinte trecho:  

 

(A)   “Não lhe chameis Religioso, / chamai-lhe embora de Frade: / e se o tal Paternidade / rouba as rendas do 
Convento.” 

(B)    “Quem haverá que tal pense, / que uma Câmara tão nobre / por ver-se mísera, e pobre / Não pode, não quer, 
não vence.” 

(C)   “Livrai-nos de todo o erro, / para que assim consigamos / graça, enquanto aqui andamos, / e depois deste 
desterro.” 

(D)    “Venho, Madre de Deus, ao Vosso monte, / E reverente em vosso altar sagrado, / Vendo o Menino em berço 
argenteado, / O sol vejo nascer desse Horizonte.” 

(E)    “Meu Deus, que estais pendente em um madeiro, / Em cuja lei protesto de viva, / Em cuja santa lei hei de 
morrer / Animoso, constante, firme, e inteiro.” 

 
37   Ao caracterizar a poesia de Álvares de Azevedo (1831-1852), escreveu Antonio Candido (sic): “De todo o 

Romantismo brasileiro, Álvares de Azevedo foi por excelência o poeta da noite, do sono e do sonho. Na sua 
obra as amadas são vistas dormindo, o autor do enunciado também dorme com frequência, ou sonha, ou se 
debate com a insônia.” (CANDIDO, Antonio. Na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 1989. p. 46)  

 

No que se refere às “amadas”, os versos do poeta citado que exemplificam a afirmação feita por Antonio Candido 
são: 
 

(A)    “Ai! quando de noite, sozinha à janela / Co’a face na mão te vejo ao luar, / Por que, suspirando, tu sonhas, 
donzela?” 

(B)     “Donzela sombria, na brisa não sentes / A dor que um suspiro em meus lábios tremeu? / E a noite, que inspira 
no seio dos entes / Os sonhos ardentes.” 

(C)    “Quando falo contigo, no meu peito / Esquece-me esta dor que me consome: / Talvez corre o prazer nas fibras 
d’alma: / E eu ouso ainda murmurar teu nome!” 

(D)   “As ondas são anjos que dormem no mar, / Que tremem, palpitam, banhados de luz... / São anjos que 
dormem, a rir e sonhar / E em leito d’escuma revolvem-se nus!”  

(E)    “E, quando eu te contemplo adormecida / Solto o cabelo no suave leito, / Por que um suspiro tépido ressona / 
E desmaia suavíssimo em teu peito?” 

 
38    Em Belém do Grão-Pará (1960), de Dalcídio Jurandir (1909-1979), a personagem central, Alfredo, vivencia um 

sentimento contraditório em relação a Belém, misto de alegria e inquietação, embora deseje conhecê-la, 
como se evidencia no trecho:  

 

(A) “A maré vazava, escoando a doca. O ‘São Pedro’ chocava-se com os vizinhos, confundido entre a 
mastreação, cordagens, toldos e proas que enchiam o Ver-o-Peso e arfavam na vazante como se estivessem 
fatigados da viagem.” 

(B) “Alfredo desceu a ladeirinha, se lembrando de outra cena em Cachoeira, a sua mãe nadava no quintal 
inundado, nadando embora tomasse pé, pois a água subira pouco mais de um metro.” 

(C) “Um trem apitou e passou, vagarosamente, arrastando-se, fazendo a casa, de leve, estremecer. Alfredo 
arriscou um olhar pela janela, um trem pela primeira vez. Quase o mesmo apito que ouvia das lanchas no 
chalé. 

(D) “Latejava a cidade, agora ao menino, incompreensível, assustadora. [...] Compreender a cidade, aceitá-la, era 
a sua necessidade. Ser amado por ela, saboreá-la com vagar e cuidado, como saboreava um piquiá.” 

(E) “Passaram pelo Largo de Nazaré, a Basílica em tijolos ainda, a antiga igreja ao lado. Cobrindo o Largo, mais 
monumentais que a Basílica, as velhas sumaumeiras. À esquina da Gentil com a Generalíssimo, saltaram.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3º PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2015  (PSE 2015-3) 
EDITAL N.º 04/2015 – COPERPS - UFPA, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 

 

19 

 

39     Leia-se o poema “Este inferno de amar”, do poeta romântico português Almeida Garrett (1799-1854): 
 

Este inferno de amar — como eu amo! — 
Quem mo pôs aqui n’alma... quem foi? 
Esta chama que alenta e consome, 
Que é a vida — e que a vida destrói — 
Como é que se veio a atear, 
Quando — ai quando se há de ela apagar? 
 

Eu não sei, não me lembra: o passado, 
A outra vida que dantes vivi 
Era um sonho talvez... — foi um sonho — 
Em que paz tão serena a dormi! 
Oh! que doce era aquele sonhar... 
Quem me veio, ai de mim! despertar? 
 

Só me lembra que um dia formoso 
Eu passei... dava o sol tanta luz! 
E os meus olhos, que vagos giravam, 
Em seus olhos ardentes os pus. 
Que fez ela? eu que fiz? — Não o sei; 
Mas nessa hora a viver comecei... 

 

(GARRETT, Almeida. Obras Completas. Lisboa: Lello & Irmão, 1963, v. 2, p. 177.) 
 
Sobre o poema transcrito, é correto afirmar que 
 

(A)    o primeiro verso, “Este inferno de amar — como eu amo!”, ressalta a duração da experiência amorosa.  
(B)    o período da vida anterior à experiência amorosa é definido como um misto de inquietação e serenidade. 
(C)    já na primeira estrofe o amor é concebido como uma contradição, “chama que alenta e consome”. 
(D)    jogo entre a vida e a destruição (“e que a vida destrói”), o amor é figurado como sonho. 
(E)    a explicação definitiva para o surgimento do amor está no olhar: “Em seus olhos ardentes os pus.” 
 

40   A crônica brasileira contemporânea foi um dos principais veículos a registrar o tema da Segunda Guerra 
Mundial. Isso é verificado no texto “A velha”, de Guimarães Rosa (1908-1967):  

          “Sua primeira menção, um tanto confusa, foi em qualquer manhã, pelo telefone. Uma senhora, muito velha e 
doente, pedia que o Cônsul lhe fosse à casa, para assunto de testamento. [...] Prometi-me de ir lá. Fazia todo 
o frio. [...] Via-se, a cada canto, o emblema [a suástica]: pousada num círculo, onde cabia oblíqua a suástica, 
a águia de abertas asas. A fora, as sombras dos troncos de árvores, na neve, e as curvas dos corvos, o corvo 
da desdita. [...] Sentia-se um, ao meio de tal ponte, à face do caos e espírito de catástrofe, em tempo tão 
ingeneroso, ante o critério último — o pecado de nascer. Todos pertencíamos, assim, mesmo, à vida. [...] Ao 
centro, numa poltrona em estrado a mais anciã. [...] Relembrava — revocava — sorriu-se a um persistir de 
imagens? E estremeceu. Voltava às brumas do presente, à sua gélida pátria. Só então entrou a falar sob 
força de fatos: dos campos-de-prisão, as hitlerocidades, as trágicas técnicas, o ódio abismático, os judeus 
trateados [torturados]. Olhávamos, ali, na parede, de corpo inteiro, o marido. — ‘Ele era judeu, sabeis?’” 
(ROSA, João Guimarães. “A velha”. In: Ave, palavra. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. p. 108-111.) 

 

Acerca do excerto de “A velha”, é correto afirmar: 
 

(A) As imagens “face do caos” e “espírito de catástrofe” não se referem a circunstâncias históricas, mas à 
dimensão psíquica das personagens. 

(B) Ao fundir duas palavras em uma (Hitler + (atr)ocidades = hitlerocidades), o cronista, além de demonstrar 
inventividade linguística, denuncia a política de extermínio de judeus. 

(C) O trecho “relutante na resistência à evocação, fato de estrangulada memória” refere-se à memória do 
narrador-cronista, que era o cônsul mencionado no início do excerto. 

(D) Ainda que aproxime o emblema nazista, “águia de abertas asas” de um corvo (“corvo da desdita”), o cronista 
não expressa claramente um afastamento em relação a uma ideologia totalitarista. 

(E) A referência a campos de concentração, em “Só então entrou a falar sob força de fatos: dos campos-de-
prisão, as hitlerocidades, as trágicas técnicas, o ódio abismático, os judeus trateados”, revela uma prática 
pouco frequente do regime nazista.  
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PROPOSTA DE REDAÇAO 
 
O autor de Rápida Injustiça , ao defender a tese de que a aplicação do Direito deve ser feita sem pressa e de forma 
criteriosa pelos juízes e quem, eventualmente, os auxilie, menciona os prejuízos que a máxima da produtividade 
pode causar àqueles que aguardam por justiça. Por outro lado, o autor nada diz sobre os prejuízos que a lentidão 
na aplicação do Direito pode também causar aos cidadãos. Considerando o cenário da justiça brasileira, escreva 
um texto em prosa sobre  

 

os transtornos que a lentidão da justiça causa ao c idadão brasileiro.  
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