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BOLETIM DE QUESTÕES 

 
 

  LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 55 QUESTÕES OBJETIVAS (5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 5 de História, 5 
de Geografia, 5 de Física, 5 de Química, 5 de Biologia, 5 de Literatura, 5 de Filosofia, 5 de Sociologia e 5 de Língua 
Estrangeira. Cada questão apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas 

uma é correta. 

2 Além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você deve receber o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas das 
questões. Confira se o material recebido está completo. 

3 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. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de 
sala. 

4 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul.  

5 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão só será substituído se 
contiver falha de impressão. 

6 O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento considerado na avaliação. O BOLETIM DE QUESTÕES deve ser usado apenas 
como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito da correção. 

7 Ao término da 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. 

8 O tempo disponível para a prova é de quatro horas, com início às 14 horas e término às 18 horas, observado o horário de 

Belém-PA. O candidato na condição de PcD tem direito a 1 (uma) hora além do tempo determinado para a prova, desde que 
tenha, previamente, solicitado esse tempo adicional ao CEPS. 

9 Os 20 (vinte) minutos finais da prova devem ser destinados à marcação do CARTÃO-RESPOSTA. 
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Leia o texto “Zé Linguiça”, de J. R. Guzzo, para responder às questões de 1 a 5. 
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Pode até não ser uma verdade comprovada pela história, mas ninguém discute que se trata de uma 
belíssima ideia. Na Roma antiga, quando um grande general voltava de uma campanha vitoriosa no 
estrangeiro, fazia-se uma fabulosa procissão triunfal pelas ruas da cidade, o “triunfo”, para exibir diante do 
mundo a glória do comandante vencedor, e homenagear a grandeza que ele trazia à pátria. Era a honra 
máxima que um cidadão romano podia obter, e dava um trabalho danado chegar lá. Ele tinha de ter matado em 
combate pelo menos 5000 soldados inimigos. Tinha de mostrar, presos, os chefes derrotados. Tinha de ter 
enfrentado um exército pelo menos equivalente ao seu. Tinha, sobretudo, de trazer sua tropa de volta para 
casa. O problema, nisso tudo, é que os romanos da Antiguidade eram gente que tinha em altíssima conta a 
modéstia pessoal – e, em consequência, fechava a cara para qualquer demonstração de soberba. O que fazer, 
então, na hora em que o general vitorioso desfilava perante a multidão como se fosse um rei? É aí que aparece 
a ideia mencionada acima. Logo atrás do “triunfador”, no mesmo carro puxado por quatro cavalos que ele 
conduzia, ficava um escravo que, de tanto em tanto tempo, lhe dizia baixinho ao ouvido: “Memento mori”. Ou: 
“Lembre-se de que você vai morrer um dia”. Nada melhor, provavelmente, para baixar o facho de qualquer alta 
autoridade que começa a se achar. 

Esse procedimento poderia ser o tipo da coisa útil no governo brasileiro de hoje. Seria uma beleza, por 
exemplo, se o chanceler Antonio Patriota, ao desfilar pelo planeta com a sua bela pasta de couro, distribuindo 
em nome da presidente Dilma Rousseff as advertências do Brasil para os grandes, médios e pequenos deste 
mundo, tivesse algum recurso parecido – naturalmente, com as adaptações necessárias às nossas realidades 
atuais. Um oficial de chancelaria, digamos, andaria sempre atrás dele; só que, em vez do severo aviso romano, 
ficaria repetindo ao seu ouvido: “Lembre-se do Zé Linguiça”. Deveria ser o suficiente para o dr. Patriota cair 
bem depressa na real. Ele se lembraria imediatamente de que vem do país do Zé Linguiça – e ninguém, nem a 
presidente Dilma, consegue transformar em potência mundial um país que chega a ter no centro do maior 
espetáculo jurídico da sua história, mesmo por um momento fugaz, um cidadão chamado Zé Linguiça. Quem 
acompanha o julgamento do mensalão pode estar lembrado desse Zé Linguiça – o elo perdido entre um dos 
réus e a mala preta do professor Delúbio Soares, o tesoureiro do PT. Mas falar dele justo nesta hora, na 
suprema corte da nossa terra, em seus dias de solenidade máxima? Bem no momento em que cada ministro 
quer ser, no mínimo, um Cícero, e outros são capazes de escrever mais de 1000 páginas para dizer se um 
cidadão é culpado ou inocente? Pois é – aí vem o Zé Linguiça, e com um personagem desses não há pose que 
resista. Some, na hora, o Brasil Grande. Aparece o Brasil de verdade. 

Falou-se do ministro Patriota, mas o aviso ao pé do ouvido vale para qualquer grão-duque do poder 
público brasileiro, e para a própria presidente da República, quando começam a imaginar que são o rei Luís XV 
de França. Quanto à mensagem dos lembretes, então, há uma infinidade de coisas a dizer além do Zé 
Linguiça. A voz poderia lhes recordar, por exemplo: “Todo ano há 50000 homicídios no Brasil”. Em três anos, 
com 150000 cadáveres, é o equivalente a uma bomba de Hiroshima. Ou: “O ensino médio brasileiro, pelos 
dados oficiais de 2011, tem nota 3,7, numa escala que vai de 0 a 10”. Seria possível lembrar que as dez 
entradas de São Paulo, a cidade mais rica e possante do Brasil, formam uma das mais pavorosas sucessões 
de favelas de todo o mundo; nosso desenvolvimento, em qualquer lugar do país, tem o dom de atrair miséria. 
Também seria útil que nossas autoridades, em seus acessos de grandeza, lembrassem que a população 
brasileira está proibida de frequentar áreas inteiras das grandes cidades, tomadas por bandidos, vadios e 
predadores diversos, como se vivesse sob o toque de recolher imposto por um exército de ocupação. Como 
essa gente que está no governo pode dormir em paz num país assim?  

Esse pesadelo não foi criado pelo governo da presidente Dilma, nem será resolvido por ela. Mas então, 
como o rei da Espanha recomendou tempos atrás ao coronel Hugo Chávez, por que não se calam? Por que se 
metem na vida do Paraguai ou dão palpites na economia da Europa? Por uma questão de decência comum, e 
em nome do senso de ridículo, todos deveriam fazer, já, um voto de silêncio. 

 
Revista Veja, 29 de agosto de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

      MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 55. 
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1 Sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar que o autor critica, particularmente, as autoridades brasileiras por 
estas serem 

 
(A) corruptas. 
(B) despreparadas. 
(C) arrogantes. 
(D) insensatas. 
(E) negligentes. 
 

2 Sobre o trecho “Mas falar dele justo nesta hora, na suprema corte da nossa terra, em seus dias de solenidade 
máxima? Bem no momento em que cada ministro quer ser, no mínimo, um Cícero, e outros são capazes de 
escrever mais de 1000 páginas para dizer se um cidadão é culpado ou inocente?” (linhas 25 a 28), é correto 
afirmar que, de acordo com o texto, o julgamento dos envolvidos no escândalo do mensalão foi um evento  

  
(A) que aconteceu no momento e no lugar certos. 
(B) que não deveria ser ofuscado por fatos de menor importância. 
(C) considerado de extrema importância para o Brasil. 
(D) marcado pela subjetividade dos ministros da corte suprema. 
(E) utilizado para ostentação dos ministros da corte suprema. 
 

3 Na abordagem do tema de que trata o texto, o autor recorre à exemplificação como estratégia argumentativa em 
 

(A) “Na Roma antiga, quando um grande general voltava de uma campanha vitoriosa no estrangeiro, fazia-se uma 
fabulosa procissão triunfal pelas ruas da cidade, o ‘triunfo’, para exibir diante do mundo a glória do comandante 
vencedor, e homenagear a grandeza que ele trazia à pátria”. (linhas 2 a 4) 

(B) “Ele tinha de ter matado em combate pelo menos 5000 soldados inimigos. Tinha de mostrar, presos, os chefes 
derrotados. Tinha de ter enfrentado um exército pelo menos equivalente ao seu. Tinha, sobretudo, de trazer sua 
tropa de volta para casa”. (linhas 5 a 8) 

(C) “É aí que aparece a ideia mencionada acima. Logo atrás do ‘triunfador’, no mesmo carro puxado por quatro 
cavalos que ele conduzia, ficava um escravo que, de tanto em tanto tempo, lhe dizia baixinho ao ouvido: 
‘Memento mori’”. (linhas 10 a 12) 

(D) “Seria possível lembrar que as dez entradas de São Paulo, a cidade mais rica e possante do Brasil, formam uma 
das mais pavorosas sucessões de favelas de todo o mundo; nosso desenvolvimento, em qualquer lugar do país, 
tem o dom de atrair miséria”. (linhas 35 a 37) 

(E) “Por que se metem na vida do Paraguai ou dão palpites na economia da Europa? Por uma questão de decência 
comum, e em nome do senso de ridículo, todos deveriam fazer, já, um voto de silêncio”. (linhas 43 a 45) 

 

4 O trecho em que o autor, ao relatar fatos, expressa sua opinião valendo-se de uma expressão coloquial é 
 

(A) “[...] no mesmo carro puxado por quatro cavalos que ele conduzia, ficava um escravo que, de tanto em tanto 
tempo, lhe dizia baixinho ao ouvido: ‘Memento mori’. Ou: ‘Lembre-se de que você vai morrer um dia’. Nada 
melhor, provavelmente, para baixar o facho de qualquer alta autoridade que começa a se achar”. (linhas 11 a 14) 

(B) “Um oficial de chancelaria, digamos, andaria sempre atrás dele; só que, em vez do severo aviso romano, ficaria 
repetindo ao seu ouvido: ‘Lembre-se do Zé Linguiça’. Deveria ser o suficiente para o dr. Patriota cair bem 
depressa na real”. (linhas 19 a 21) 

(C) “Bem no momento em que cada ministro quer ser, no mínimo, um Cícero, e outros são capazes de escrever 
mais de 1000 páginas para dizer se um cidadão é culpado ou inocente? Pois é – aí vem o Zé Linguiça, e com 
um personagem desses não há pose que resista. Some, na hora, o Brasil Grande. Aparece o Brasil de verdade”. 
(linhas 26 a 29) 

(D) “Falou-se do ministro Patriota, mas o aviso ao pé do ouvido vale para qualquer grão-duque do poder público 
brasileiro, e para a própria presidente da República, quando começam a imaginar que são o rei Luís XV de 
França”. (linhas 30 a 32) 

(E) “Esse pesadelo não foi criado pelo governo da presidente Dilma, nem será resolvido por ela. Mas então, como o 
rei da Espanha recomendou tempos atrás ao coronel Hugo Chávez, por que não se calam? Por que se metem 
na vida do Paraguai ou dão palpites na economia da Europa?” (linhas 42 a 44) 
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5 O trecho que ilustra o tom irônico que se manifesta no texto é 
 

(A)  “Falou-se do ministro Patriota, mas o aviso ao pé do ouvido vale para qualquer grão-duque do poder público 
brasileiro, e para a própria presidente da República, quando começam a imaginar que são o rei Luís XV de 
França”. (linhas 30 a 32) 

(B) “A voz poderia lhes recordar, por exemplo: ‘Todo ano há 50000 homicídios no Brasil’. Em três anos, com 150000 
cadáveres, é o equivalente a uma bomba de Hiroshima”. (linhas 33 e 34) 

(C) “Seria possível lembrar que as dez entradas de São Paulo, a cidade mais rica e possante do Brasil, formam uma 
das mais pavorosas sucessões de favelas de todo o mundo; nosso desenvolvimento, em qualquer lugar do país, 
tem o dom de atrair miséria”. (linhas 35 a 37) 

(D) “Também seria útil que nossas autoridades, em seus acessos de grandeza, lembrassem que a população 
brasileira está proibida de frequentar áreas inteiras das grandes cidades, tomadas por bandidos, vadios e 
predadores diversos, como se vivesse sob o toque de recolher imposto por um exército de ocupação”. (linhas 
38 a 40) 

(E) “Por que se metem na vida do Paraguai ou dão palpites na economia da Europa? Por uma questão de decência 
comum, e em nome do senso de ridículo, todos deveriam fazer, já, um voto de silêncio”. (linhas 43 a 45) 

 

MATEMÁTICA 
 

6 Na paralimpíada de 2012, o corredor paraense Alan Fonteles ganhou medalha de ouro nos 200m rasos na 
categoria T44. Usou novas próteses, que alongaram o comprimento de seus membros inferiores em 6cm.  O 
comprimento de seus membros inferiores com as antigas próteses era de 79cm e, com estas, ele corria os 200m 
em 23s. Considerando que os outros fatores (peso, preparo físico, etc.) não se alterem, seu tempo ao correr os 
200m rasos com as novas próteses deve diminuir, em segundos, aproximadamente: 

 
(A) 1,0 
(B) 1,2 
(C) 1,4 
(D) 1,6 
(E) 2,8 

 

7 Sobre a Cisplatina – PtCl2H6N2 (droga comumente utilizada no combate a tumores, que atua sobre o DNA  
evitando a replicação das células), é importante considerar que a variação de sua quantidade na corrente 
sanguínea é usada na determinação da quantidade da droga a ser administrada ao paciente, tendo em conta 
sua alta toxicidade; a meia-vida da droga é definida como sendo o tempo que leva para que uma quantidade da 
droga decresça à metade da quantidade inicial; a variação da quantidade de droga na corrente sanguínea 
decresce exponencialmente com o tempo; uma certa injeção de Cisplatina gera imediatamente na corrente 

sanguínea uma concentração de 6g/ml, a qual decresce para 2g/ml após 48 min.                         
 

Com base nessa informação e com o apoio da tabela de valores do logaritmo abaixo, identifica-se que a meia-vida da 
Cisplatina, em minutos, é de aproximadamente:  

          
(A) 25 
(B) 28 
(C) 31 
(D) 34 
(E) 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 2 3 4 5 6 7 8 9 

ln(x) 0,7 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 
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8 Uma indústria de cerâmica localizada no município de São Miguel do Guamá no estado do Pará fabrica tijolos de 
argila (barro) destinados à construção civil. Os tijolos de 6 furos possuem medidas externas: 9 x 14 x 19 
centímetros e espessura uniforme de 8 milímetros, conforme a figura abaixo.  

 
Utilizando 1 metro cúbico de argila, o número de tijolos inteiros que podem ser fabricados é, aproximadamente:  

 
(A) 740 
(B) 960 
(C) 1020 
(D) 1090 
(E) 1280 

 

9 A tabela abaixo apresenta os preços pagos ao produtor de açaí, por quilograma da fruta, nos meses de 
julho/2011 e julho/2012 em estados da região Norte. 

 

Estados Unidade Julho/2011 Julho/2012 

Acre (AC) Kg 0,75 1,00 

Amapá(AP) Kg 1,30 1,49 

Amazonas(AM) Kg 0,98 0,94 

Maranhão(MA) Kg 1,21 1,37 

Pará(PA) Kg 2,16 1,69 

Rondônia(RO) Kg 0,65 1,25 

 
Sobre a variação de preço, considerando-se a tabela, é correto afirmar que o(a) 
 
(A) maior variação de preço ocorreu no estado do Acre. 
(B) maior decrescimento de preço ocorreu no estado do Amazonas. 
(C) taxa de variação de preço no estado do Maranhão foi de, aproximadamente, 13%. 
(D) taxa de variação de preço no estado do Pará foi de, aproximadamente, -15%. 
(E) maior preço pago em julho/2012 foi no estado do Amapá. 

 

10 Uma comissão é formada por 4 participantes de cada um dos municípios, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Cametá, 
Barcarena e Moju, totalizando 20 pessoas. Escolhendo-se aleatoriamente 5 pessoas deste grupo, a 
probabilidade de que exista um representante de cada município é: 

 
(A) 64/969 
(B) 8/14535 
(C) 1/2075 
(D) 5/15504 
(E) 1/15504 
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HISTÓRIA 

11 Ao escrever ao presidente da província do Pará, em 1874, a respeito dos índios locais, o missionário capuchinho 
Miguel Ângelo de Burgio, afirmou que “[...] nosso maior empenho, por ora, consiste em acostumá-los a 
agricultura e aos outros misteres da lavoura, porque esses pobres índios não tem a menor ideia do trabalho, da 
economia e da previsão”.  

Arquivo Público do Pará, caixa 310. Fundo: Secretaria da Presidente da Província. Série Ofícios das autoridades religiosas, 
documento 345.  

 
Com base no texto transcrito e nas pesquisas históricas, é correto afirmar que um missionário como Burgio 
acreditava que os índios do Pará não tinham “ideia do trabalho” porque 

 
(A) muitos exemplos mostravam, é evidente até hoje, que os índios eram preguiçosos, preferindo viver de caça e 

pesca, em vez de trabalhar na agricultura, por exemplo. 
(B) os índios se tornaram preguiçosos depois da chegada dos europeus, pois estes começaram a distribuir 

presentes entre eles. Antes disso, os índios trabalhavam muito. 
(C) eles tinham facilidade para viver do que a natureza lhes oferecia. Com alimento fácil na natureza, eles nunca se 

sentiam estimulados ao trabalho. 
(D) índios e missionários possuíam ideia diferente acerca dos significados do trabalho, que, para os índios, estava 

associado à garantia da sobrevivência e não à geração de lucros. 
(E) houve o fracasso dos missionários em transformar os índios em trabalhadores, o que mostrava que a preguiça 

dos índios era inata; nada se podia fazer para que eles amassem o trabalho. 
 

12 Em 2010, a Câmara Municipal de Belém aprovou lei que autorizava a mudança do nome da Travessa Apinagés 
para o nome de um empresário local, que passou a identificar a referida travessa. Um dos principais 
mecanismos utilizados pela população para protestar contra essa lei foram as redes sociais.  

 
As novas tecnologias e redes sociais, considerando o fato supramencionado, caracterizam-se por 
 
(A) apresentarem somente consequências negativas, alimentando ódios e disputas pelo poder, como no caso da 

mudança do nome da Travessa Apinagés. 
(B) constituírem instrumento para manifestações de protestos e para o fortalecimento das identidades locais, como 

ocorreu ao mudarem o nome da Travessa Apinagés. 
(C) servirem para agendar protestos, mas não surtem nenhum tipo de pressão sobre as atitudes arbitrárias do poder 

público. 
(D) fazerem com que a população, por não mais se interessar por política partidária, prefira protestar usando as 

redes sociais. 
(E) terem influência muito reduzida nas questões sociais do Brasil, pois a maior parte da população brasileira ainda 

não tem acesso à internet. 
   

13 “Os judeus tinham que usar uma estrela amarela, [...] tinham que entregar as bicicletas, [...] não podiam andar 
de bonde, [...] ficavam proibidos de dirigir automóveis.[...] só podiam fazer compras das três às cinco horas e só 
em casas que tivessem placa dizendo ‘casa israelita’. Os judeus deviam recolher-se às suas casas às oito da 
noite [...]. Ficavam proibidos de ir a teatros, cinemas e outros lugares de diversão.” 

FRANK, Anne. Diário de uma jovem. São Paulo: Editora Mérito S. A., 1958, p. 14, 3ª edição. 

 
Esse trecho, que foi retirado do diário de uma adolescente judia prisioneira num campo de concentração, na 
Alemanha, onde morreu em 1945, revela 
 
(A) poucas e distorcidas informações para se compreender o que foi a 2ª Guerra Mundial. 
(B) detalhes das perseguições sofridas pelos judeus na Alemanha, durante a 1ª Guerra Mundial. 
(C) ideias falsas, pois os alemães não podiam abrir mão do dinheiro que os judeus gastavam em locais como 

cinemas e teatros. 
(D) aspectos importantes para nossa compreensão acerca das perseguições sofridas pelos judeus, desde a 2ª 

Guerra Mundial até os ano de 1960, com o fim do apartheid. 
(E) a importância desse diário como documento histórico que registrou, para a posteridade, a perseguição sofrida 

pelos judeus durante a 2ª Guerra Mundial. 
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14 A imagem do filme Danton (à direita), com Robespierre, 
interpretado pelo ator Wojciech Pszoniak, e Danton, com os 
braços abertos, interpretado por Gérard Depardieu, 
evidencia a diferença de atitude entre os dois personagens 
da Revolução Francesa. 

 
 
 
 

Fonte: Danton. Direção de Andrzej Wajda, 1982, Universal Pictures. 

 
 
 
A leitura da imagem e o conhecimento sobre o processo revolucionário na Europa de 1789 autorizam afirmar que os 
posicionamentos de Danton e Robespierre caracterizavam que 

 
(A) Danton defendeu as revindicações dos sans-cullotes e, por apoiar a criação de um exército revolucionário, 

entrou em conflito com Robespierre. 
(B) Robespierre, de peruca, símbolo da aristocracia do antigo regime, foi o representante dos monarquistas no 

Comitê de Salvação Pública. 
(C) Robespierre representou a burguesia francesa, e Danton representou o povo nos debates no Tribunal 

Revolucionário. 
(D) Danton tinha origem popular, e Robespierre vinha de uma linhagem nobre, por isso conflitaram em seus ideais 

sobre a revolução. 
(E) o filme é uma obra de ficção, por isso é incorreto dizer que houve conflitos entre Robespierre e Danton durante 

os acontecimentos da Revolução Francesa. 
 

15 Em 1906, quando Antonio Lemos era intendente de Belém, ele adquiriu para o Conselho Municipal uma série de 
pinturas, como esta que mostra uma família num jardim à margem da baía do Guajará. 

 
Fonte: Recanto de Jardim, óleo sobre tela, de Benedito Calixto, 1906 (Coleção Museu de Arte de Belém) 

 

O quadro retrata um estilo de vida da cidade em uma época que hoje conhecemos por belle-époque. O intendente 
Antonio Lemos e a elite oligárquica queriam por meio dessa exposição artística 
 
(A) mostrar que a civilização de origem europeia havia chegado aos trópicos e que Belém estava voltada para os 

ideais desta cultura presente nos modos e vestes retratados. 
(B) exaltar a vida em família num recanto de jardim como algo para ficar na memória, como se fazia na Europa nas 

pinturas impressionistas e modernistas. 
(C) apresentar os recantos da cidade para muitos turistas que aqui chegavam e não conheciam o cotidiano de 

Belém e sua cultura. 
(D) divulgar o estilo de vida recatado e simples da população paraense que, na época, era completamente diferente 

do restante do Brasil. 
(E) valorizar os elementos da cultura popular, como a música das serestas, que era então um dos símbolos da 

cultura da Amazônia. 
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GEOGRAFIA 

16 A Amazônia, até o Terciário Médio, comportava-se como um paleogolfão da fachada pacífica do continente, 
intercalado entre os terrenos do escudo guianense e o escudo brasileiro. Era uma espécie de mediterrâneo de 
“boca larga”, voltada para o oeste. Quando se processou o desdobramento e soerguimento das Cordilheiras 
Andinas, restou um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à sedimentação flúvio-lacustre e fluvial 
extensiva.  

Aziz Nacib Ab’ Saber (1924-2012) Escritos Ecológicos – São Paulo:Lazuli Editora, 2006- paginas 130-131. Adaptado 

Glossário: 
Paleogolfão: ampla reentrância da costa, com grande abertura, constituindo em amplas baías, constatada em antiga 
era geológica. 
 
As características atuais do domínio morfoclimático amazônico têm sua origem na dinâmica dos processos naturais 
que ocorreram no passado, conforme explica o geógrafo Aziz Ab´Saber. Sobre esses processos mencionados, 
avalia-se que 

 
(A)  contribuíram para a formação das planícies e dos tabuleiros.    
(B)  favoreceram a gênese da bacia sedimentar.   
(C)  alteraram a direção da drenagem, de leste para oeste.     
(D)  atenuaram as características do clima regional. 
(E)  provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta.      

 
 

17  

 
Fonte: http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Cartilha/CartilhaWeb.pdf. Acesso em: 15/09/2012. 

 
No estudo das interações da sociedade com o meio físico devem-se considerar fatores sociais, econômicos, 
tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e do espaço. Ao analisar a representação da paisagem 
urbana apresentada na imagem, conclui-se que 
 
(A) as formas de organização do espaço consideram a dinâmica natural das áreas de várzeas e de terra firme. 
(B) os aspectos da poluição das águas, como o depósito de resíduos sólidos, são de responsabilidade da população 

do entorno. 
(C) o modo de vida ribeirinho apresenta resistência diante da pressão da modernização urbana.   
(D) a população urbana encontra diferentes formas de adaptação na adversidade do ambiente urbano. 
(E) o contraste de formas revela as desiguais condições de vida da população da cidade.       
 
 
 
 
 
 

http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Cartilha/CartilhaWeb.pdf
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18 Desde o século XX, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável são objeto de preocupação 
científica, política e institucional. Chefes de estado e de nações, representantes de movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil estabelecem intensos debates sobre a problemática ambiental. A necessidade 
de ação em conjunto foi sugerida em 1987, no documento Nosso Futuro Comum, preparado pela Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, liderada por Gro Harlem Brundtland. 
Desde então, são realizados encontros para debater, analisar e deliberar sobre temas relativos ao meio 
ambiente global.  

 
Sobre esses encontros, é correto afirmar: 

 
(A) A Agenda 21 é um documento resultante dos debates que nortearam a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiental, realizada no Rio de Janeiro, também conhecida por ECO 92. A agenda consiste de um plano de 
ação para construir o desenvolvimento sustentável da economia industrial que perde espaço para a financeira. 

(B) A Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Mudança Climática, realizada em Cancun, México, em 
2010, objetivou avançar nos debates acerca da redução de emissão de gases causadores do efeito estufa, bem 
como nos mecanismos para reduzir ou combater os efeitos das mudanças climáticas. 

(C) Um acordo estabelecendo que os países em desenvolvimento reduzam as emissões de gases do efeito estufa, 
como o CO2 (dióxido de carbono), e assim contenham o aumento da temperatura na Terra, foi o principal 
resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, realizada em Copenhague, na 
Dinamarca, em 2009. 

(D) A redução das emissões de gases de efeito estufa é uma deliberação do Encontro realizado no Japão em 1997, 
conhecido como Protocolo de Quioto. Tal documento foi assinado pelo conjunto dos países industriais, liderados 
pelos Estados Unidos, Alemanha, China e Japão, que, desde a década de 1990, conhecem a reestruturação 
produtiva impulsionada pela economia verde. 

(E) Os países desenvolvidos devem aumentar suas Unidades de Conservação Ambiental, bem como realizar a 
transição econômica para a agricultura orgânica com base em unidades familiares. A principal deliberação da 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida por Rio+20, foi construir o 
desenvolvimento sustentável por meio da economia verde.  

 

19 Considere a tabela abaixo 
         

Características dos estabelecimentos agropecuários, segundo tipo de agricultura-Brasil 2006. 

Características Agricultura familiar Agricultura não familiar 

Valor Em % Valor Em % 
Número de estabelecimentos 4.367.902 84,0 807.587 16,0 

Área (milhões ha) 80,3 24,0 249,7 76,0 

Mão de obra(milhões de pessoas) 12,3 74,0 4,2 26,0 

Valor da produção(R$ bilhões) 54,4 38,0 89,5 62,0 

Receita(R$ bilhões) 41,3 34,0 80,5 66,0 

Fonte: Estatísticas do meio rural 2010 – 2011. MDA/DIESSE. 2011. pp.181. 

 
Em relação aos aspectos do espaço rural brasileiro do século XXI, é correto afirmar: 

 
(A) Na estrutura fundiária do espaço rural brasileiro predominam estabelecimentos de agricultura não familiar. 

Herança do período colonial, esses estabelecimentos ocupam as maiores extensões do campo, têm o maior 
valor de produção e receita, mas empregam menos mão de obra do que a agricultura familiar. 

(B) No meio rural brasileiro prevalecem os estabelecimentos que desenvolvem agricultura familiar. Eles abrangem 
as maiores extensões do campo, empregam mais mão de obra do que a agricultura não familiar, ainda que seu 
valor de produção e renda ainda sejam menores que o desta.  

(C) A tabela acima representa a concentração de área nos estabelecimentos que desenvolvem agricultura familiar, 
ainda que o maior valor da produção e da receita sejam obtidos pela agricultura não familiar. Tal configuração 
formou-se a partir elaboração do I Plano Nacional de Reforma Agrária, no governo de Fernando Henrique 
Cardoso.  

(D) O número de estabelecimentos ocupados pela agricultura familiar, associado à área e quantidade de mão de 
obra empregada por estes denuncia a estrutura agrária desigual, herança histórica que confere à agricultura não 
familiar as maiores áreas, apesar de empregar menos mão de obra. 

(E) O maior número de estabelecimentos ocupados com agricultura familiar é um fato recente e indica a 
desconcentração fundiária desencadeada a partir do II Plano Nacional de Reforma Agrária, durante o governo 
de Fernando Henrique Cardoso.  
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20 É o uso do território, e não o território em si mesmo, o que faz dele o objeto da análise social [...] O que ele tem 
de permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco da 
alienação, o risco de perda do sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro. 

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: Da Totalidade ao Lugar. São Paulo: Edusp. 2005, p. 138. Adaptado. 

 
Os usos do território na Amazônia são marcados por conflitos que envolvem vários sujeitos e intenções com vistas a 
estabelecer seus interesses. Os conflitos ocorrem tanto no interior das políticas do governo federal para a região, 
quanto nos setores econômicos; envolvem ainda as chamadas populações tradicionais que são afetadas pelas ações 
políticas e econômicas. Neste sentido, é correto afirmar: 

 
(A) No interior das ações políticas do governo federal para Amazônia, temos a proposta ambientalista do Programa 

de Aceleração do Crescimento, cujo vetor principal são as obras de infraestrutura energética e viária, como, por 
exemplo, a construção do complexo hidroelétrico de Belo Monte e o asfaltamento da BR 163. 

(B) As propostas desenvolvimentistas do governo federal para região, sintetizadas no Plano Amazônia Sustentável, 
conjunto de proposições estruturadas no desenvolvimento sustentável, na biodiversidade, na sociodiversidade e 
no respeito às populações tradicionais, que objetivam a construção da economia sustentável, encontram 
maiores dificuldades para serem executadas. 

(C) A região do Baixo Amazonas é marcada por acordos de convivência que envolvem empresas mineradoras, 
madeireiros, pecuaristas e populações tradicionais, sobretudo ribeirinhas e quilombolas, acerca dos usos dos 
recursos naturais: florestas, água, solo e subsolo.   

(D) Os acordos entre instituições estatais, empresários e populações tradicionais foram fundamentais para 
demarcação de parques nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, áreas de particular interesse 
ecológico, reservas extrativistas, florestas nacionais, terras indígenas. Permitiram, assim, que os conflitos por 
recursos naturais tenham praticamente sido eliminados da dinâmica regional da Amazônia. 

(E) A ação unificada e harmoniosa do Incra, Ibama e Sudam contém o desmatamento, protege as unidades de 
conservação, amplia o número de assentamentos e titulações de áreas quilombolas, bem como garante 
extensas áreas para as monoculturas e pecuária. 

 

FÍSICA 

21 O arco-íris é um fenômeno óptico que acontece quando a luz branca do Sol incide sobre gotas esféricas de água 
presentes na atmosfera. A figura abaixo mostra as trajetórias de três raios de luz, um vermelho (com 
comprimento de onda λ= 700 nm), um verde (λ = 546 nm) e um violeta (λ = 436 nm), que estão num plano que 
passa pelo centro de uma esfera (também mostrada na figura). Antes de passar pela esfera, estes raios fazem 
parte de um raio de luz branca incidente.  

 
Analisando as trajetórias destes raios quando passam do meio para a esfera e da esfera, de volta para o meio, é 
correto afirmar que 
(A) o índice de refração da esfera é igual ao índice de refração do meio. 
(B) o índice de refração da esfera é maior do que o do meio e é diretamente proporcional ao comprimento de onda 

(λ) da luz.   
(C) o índice de refração da esfera é maior do que o do meio e é inversamente proporcional ao comprimento de onda 

(λ) da luz. 
(D) o índice de refração da esfera é menor do que o do meio e é diretamente proporcional ao comprimento de onda 

(λ) da luz.   
(E) o índice de refração da esfera é menor do que o do meio e é inversamente proporcional ao comprimento de 

onda (λ) da luz. 
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22 No rio Amazonas, um pescador inexperiente tenta capturar um poraquê segurando a cabeça do peixe com uma 
mão e a cauda com a outra.  O poraquê é um peixe elétrico, capaz de gerar, entre a cabeça e a cauda, uma 
diferença de potencial de até 1500 V. Para esta diferença de potencial, a resistência elétrica do corpo humano, 
medida entre as duas mãos, é de aproximadamente 1000 Ω. Em geral, 500 mA de corrente contínua, passando 
pelo tórax de uma pessoa, são suficientes para provocar fibrilação ventricular e morte  por parada 
cardiorrespiratória.  Usando os valores mencionados acima, calculamos que a corrente que passa pelo tórax do 
pescador, com relação à corrente suficiente para provocar fibrilação ventricular, é: 

 
(A) um terço.     
(B) a metade.    
(C) igual.   
(D) o dobro.    
(E) o triplo. 

 

23 Na Amazônia, devido ao seu enorme potencial hídrico, o transporte de grandes cargas é realizado por balsas 
que são empurradas por rebocadores potentes. Suponha que se quer transportar duas balsas carregadas, uma 
maior de massa M e outra menor de massa m (m<M), que devem ser empurradas juntas por um mesmo 
rebocador, e considere a figura abaixo que mostra duas configurações (A e B) possíveis para este transporte. Na 
configuração A, o rebocador exerce sobre a balsa uma força de intensidade Fa, e a intensidade das forças 
exercidas mutuamente entre as balsas é fa. Analogamente, na configuração B o rebocador exerce sobre a balsa 
uma força de intensidade Fb, e a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas é fb.  

 
Configuração A 

 
 
Configuração B 

 
 

Considerando uma aceleração constante impressa pelo rebocador e desconsiderando quaisquer outras forças, é 
correto afirmar que  

 
(A) FA=FB   e  fa=fb 
(B) FA>FB   e  fa=fb 
(C) FA<FB   e  fa>fb 
(D) FA=FB   e  fa<fb 
(E) FA=FB   e  fa>fb 
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24 A presença de vapor d’água num ambiente tem um papel preponderante na definição do clima local. Uma vez 
que uma quantidade de água vira vapor, absorvendo uma grande quantidade de energia, quando esta água se 
condensa libera esta energia para o meio ambiente. Para se ter uma ideia desta quantidade de energia, 
considere que o calor liberado por 100g de água no processo de condensação seja usado para aquecer uma 
certa massa m de água líquida de 0ºC até 100ºC.  

 
Com base nas informações apresentadas, calcula-se que a massa m, de água aquecida, é: 

 
(A) 540 g 
(B) 300 g 
(C) 100 g 
(D) 80 g 
(E) 6,7 g 

 

25 O escalpelamento é um grave acidente que ocorre nas pequenas embarcações que fazem transporte de 
ribeirinhos nos rios da Amazônia. O acidente ocorre quando fios de cabelos longos são presos ao eixo 
desprotegido do motor.  As vitimas são mulheres e crianças que acabam tendo o couro cabeludo arrancado. Um 
barco típico que trafega nos rios da Amazônia, conhecido como “rabeta”, possui um motor com um eixo de 
80mm de diâmetro, e este motor, quando em operação, executa 3000rpm.  

 
Considerando que, nesta situação de escalpeamento, há um fio ideal que não estica e não desliza preso ao eixo do 
motor e que o tempo médio da reação humana seja de 0,8s (necessário para um condutor desligar o motor), é 
correto afirmar que o comprimento deste fio que se enrola sobre o eixo do motor, neste intervalo de tempo, é de: 

 
(A) 602,8 m 
(B) 96,0 m 
(C) 30,0 m 
(D) 20,0 m 
(E) 10,0 m 

 

QUÍMICA 
O texto 1 é referente às questões 26 a 28. 
 
Texto 1 
Substâncias químicas de interesse industrial podem ser obtidas por meio de extração de plantas, produzidas por 
micro-organismos, sintetizadas em laboratórios, entre outros processos de obtenção. Abaixo é apresentado um 
esquema de reação para obtenção de uma substância utilizada como flavorizante na indústria de alimentos. 

O

Cl
+

O

OHO
1

2 3

+ HCl

 

26 A nomenclatura segundo a IUPAC e a função química a que pertence a substância 3 são, respectivamente, 
 

(A) propanoato de n-nonila e aldeido. 
(B) etanoato de n-octila e éster. 
(C) metanoato de n-decila e cetona. 
(D) etanoato de n-decila e éster. 
(E) metanoato de n-heptila e cetona. 

 

27 Em relação às propriedades físicas das substâncias 2 e 3, a substância 
 

(A) 3 é mais solúvel em água do que a substância 2. 
(B) 3 é mais solúvel em solvente polar do que a substância 2. 
(C) 2 é mais solúvel em solvente apolar do que a substância 3. 
(D) 2 é mais solúvel em água do que a substância 3. 
(E) 2 e a substância 3 apresentam a mesma solubilidade em água. 

Dados: 
Calor latente de fusão do gelo LF= 80 cal/g;  
Calor latente de vaporização LV= 540 cal/g e 
Calor específico da água, c = 1 cal/gºC. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

  CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS 

   PROCESSO SELETIVO 2013 

EDITAL Nº08 – COPERPS, DE 11/09/2012 

    13 

 

28 Admitindo-se que todos os reagentes são puros e que o rendimento da reação seja de 90%, a quantidade (em 
kg) da substância 3, obtida a partir da reação de 8,0 kg da substância 2, é de aproximadamente 

 
(A) 7,8. 
(B) 8,5. 
(C) 9,5. 
(D) 10,9 
(E) 11,3. 

 

29 A acidez é um conceito fundamental em química. Segundo a teoria de Arrhenius, um ácido é uma substância 
que em solução aquosa libera íons H

+
. Entretanto, substâncias ácidas diferentes, como o ácido clorídrico (HCl) e 

o ácido acético (CH3COOH), possuem graus de acidez diferentes. Uma solução 0,1 mol L
-1

 de HCl possui uma 
concentração de H

+
 cerca de 75 vezes maior que uma solução 0,1 mol L

-1
 de CH3COOH. Essa diferença se 

deve ao (à) 
 

(A) maior constante de equilíbrio de ionização do CH3COOH. 
(B) menor eletronegatividade do cloro em relação ao oxigênio. 
(C) maior capacidade do íon acetato em repelir íons H

+
. 

(D) formação de ponte de hidrogênio na solução de HCl. 
(E) menor grau de ionização do CH3COOH em solução aquosa. 

 

30 A indústria cloro-soda é uma das mais importantes indústrias de base de um país. Por meio da utilização de 
NaCl como matéria-prima, diversos produtos são obtidos, conforme mostrado no esquema abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O processo A e os produtos X, Y e Z são, respectivamente, 

 
(A) pirólise, O2, Cl2 e Na2O. 
(B) eletrólise, H2 , Cl2 e NaH. 
(C) hidrólise, Cl2, Na2O e NaClO. 
(D) eletrólise, Cl2, H2 e NaClO. 
(E) hidrólise, Cl2, HCl e Na2O. 

 

BIOLOGIA 

31 Numerosos exemplos de atividade de transporte pela da membrana são vistos durante a atividade fisiológica dos 
rins. Por exemplo: o HCO3 formado intracelularmente é devolvido por difusão para a circulação sistêmica por um 
transportador Cl

-
/HCO3, na região basolateral da célula renal, enquanto o H

+
 entra no lúmen do túbulo renal por 

uma das duas bombas de prótons apicais, H
+
/ATPase ou H

+
-K

+
/ATPase.  

 

Sobre os solutos transportados e seus transportadores e estas atividades direcionadas através da membrana 
plasmática da célula renal, é correto afirmar:  

 

(A) O transporte direcionado de HCO3 e de H
+
 na membrana plasmática da célula renal consome ATP. 

(B) H
+
/ATPase é uma bomba iônica de atuação similar à Na

+
-K

+
/ATPase, e ambas atuam a favor do gradiente de 

concentração dos solutos. 
(C) O transportador Cl

-
/HCO3 regula a alcalose metabólica por transporte ativo. 

(D) A difusão do HCO3 pela membrana da célula ocorre a favor do gradiente de concentração do soluto. 
(E) A atuação da H

+
/ATPase ou da H

+
-K

+
/ATPase na célula renal gera despolarização de membrana. 

Dados: massas molares (g/mol): H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0  

 

NaCl + H2O 

Processo A 

NaOH Produto Y 

Produto Z 

Produto X 

Reação química 
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32 Problemas ambientais como desmatamento e mudanças climáticas (com longos períodos de seca e enchentes) 
podem levar à redistribuição de doenças endêmicas. Os fatores mencionados relacionam-se, respectivamente, 
às seguintes doenças: 

 
(A) dengue e raiva. 
(B) cólera e hepatite C. 
(C) febre amarela e doença de Chagas. 
(D) leishmaniose e febre amarela. 
(E) malária e leptospirose. 

 

33 A eritroblastose fetal, ou doença hemolítica perinatal, consiste na destruição das hemácias do feto (Rh+) pelos 
anticorpos da mãe (Rh-) que ultrapassam lentamente a placenta. Devido a uma destruição maciça das 
hemácias, o indivíduo torna-se anêmico, e a hemoglobina presente no plasma é transformada, no fígado, em 
bilirrubina.  

 
Em relação a essa condição, é correto afirmar:  

 
(A) A mãe (Rh-) só produzirá anticorpos anti-Rh se tiver uma gestação de uma criança Rh+ com passagem de 

hemácias para a circulação materna.  
(B) A mãe (Rh-) poderá produzir anticorpos anti-Rh devido a uma gestação de uma criança Rh+ cujas hemácias 

passaram para a circulação materna, comumente, por ocasião do parto, ou se receber uma transfusão de 
sangue incompatível (Rh+). 

(C)  A mãe produzirá anticorpos anti-Rh que podem atingir todos os seus filhos Rh+, incluindo o feto que primeiro 
induziu a produção desses anticorpos. 

(D) No caso de mulheres Rh- que já tenham tido uma gestação anterior Rh+ e estejam novamente grávidas, é 
ministrada uma dose da vacina Rhogam por volta da 28ª semana de gestação e outra até 72 horas após o parto, 
o que evita, assim, que essa criança, caso seja Rh+, tenha eritroblastose fetal. 

(E) O tratamento de bebês que nascem com o problema pode incluir uma transfusão total de sangue. O bebê 
recebe sangue RH+, que já não terá mais suas hemácias destruídas pelos anticorpos da mãe presentes no 
recém-nascido.  

 

34 A Teoria sintética da evolução, ou Neodarwinismo, surgiu a partir da redescoberta dos trabalhos de Mendel, no 
início do século XX, e sua junção com estudos de genética de população. Essa teoria afirma que há forças que 
modificam as frequências alélicas e genotípicas em uma população, que provocam desvios do equilíbrio de 
Hardy-Weinberg e consequentemente, sua evolução.  

 
Em relação a essas forças, chamadas de fatores evolutivos, é correto afirmar:  

 
(A) A origem da variabilidade genética está na ocorrência de mutações na linhagem germinativa. Essas mutações 

são aleatórias no que diz respeito às necessidades adaptativas dos organismos. A deriva genética é o fator 
evolutivo responsável por promover o aumento da frequência de mutações neutras, enquanto a seleção natural 
aumenta a frequência das mutações vantajosas. 

(B) O efeito da deriva genética é maior em populações grandes, influenciando na direção da mudança das 
frequências alélicas mesmo na presença de um fator evolutivo que apresente força contrária. 

(C) A maioria das mutações é neutra ou deletéria para os organismos nas quais ocorrem. No entanto, se o ambiente 
sofre modificações, alelos anteriormente considerados como neutros ou deletérios podem tornar-se vantajosos. 

(D) Dependendo de quais características são favorecidas na população, a seleção natural pode resultar em qualquer 
um de uma série de resultados substancialmente diferentes. Por exemplo, se indivíduos que se localizam em um 
dos extremos da curva de distribuição, os maiores, contribuem com um maior número de filhotes para a próxima 
geração de que outros indivíduos, então a média da população irá aumentar. Nesse caso, estará atuando a 
seleção disruptiva. 

(E) O fluxo gênico ocorre quando indivíduos migrantes cruzam na nova localidade. A modificação ocorre somente 
pelo fato de que as frequências dos alelos já presentes na população sofrerão um desvio do esperado pelo 
equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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35 Os elementos químicos que os organismos necessitam em grande quantidade – carbono, hidrogênio, oxigênio, 
nitrogênio, fósforo e enxofre – circulam dentro dos organismos, e desses para o ambiente físico e vice-versa. 
Esse padrão de movimentação de elementos químicos por meio dos organismos e dos compartimentos do 
ambiente físico é chamado de ciclo biogeoquímico.  

 

A respeito dos ciclos desses elementos, é correto afirmar: 
 

(A) No ciclo do carbono, o dióxido de carbono atmosférico é fonte imediata de carbono para os organismos 
terrestres, já que a maior parte do carbono da Terra é encontrada na atmosfera.  

(B) Embora o nitrogênio represente 78% da atmosfera da Terra, apenas umas poucas bactérias, fungos e 
cianobactérias podem convertê-lo em formas biológicas úteis. 

(C) A precipitação ácida, uma importante consequência regional das modificações humanas dos ciclos do nitrogênio 
e enxofre, produz chuvas com pH ácido pela presença de ácido sulfúrico e ácido clorídrico. 

(D) O ciclo do fósforo difere dos ciclos biogeoquímicos do carbono, enxofre e nitrogênio por não possuir uma fase 
gasosa: o fósforo existe, principalmente, como fosfato ou compostos semelhantes, mas a maioria dos seus 
depósitos é de origem marinha. 

(E) Além das erupções vulcânicas, as únicas fontes de compostos de enxofre voláteis são certas algas marinhas 
que produzem grandes quantidades de dimetil-sulfeto (CH3SCH3). 

 

LITERATURA 

36 A viagem do elefante, de José Saramago, narra a viagem, de Lisboa até Viena, de um elefante asiático (ao qual 
José Saramago chamou Salomão), presente de D. João III a seu primo Maximiliano II, arquiduque da Áustria. O 
tempo da narrativa é o século XVI e a obra enfatiza, entre outras coisas, contradições e fraquezas humanas 
encarnadas pelos personagens e criticadas pelo narrador.  

 

“A rainha bisbilhava uma oração, principiara já outra, quando de repente se interrompeu e gritou, Temos o Salomão, Quê, 
perguntou o rei, perplexo, sem perceber a intempestiva invocação ao rei de judá, Sim, senhor, Salomão o elefante, E 
para que quero eu aqui o elefante, perguntou o rei já algo abespinhado,  Para o presente, senhor, para o presente de 
casamento, respondeu a rainha, pondo-se de pé, eufórica, excitadíssima, Não é presente de casamento, Dá o mesmo. O 
rei acenou com a cabeça lentamente três vezes seguidas, fez uma pausa e acenou outras três vezes, ao fim das quais 
admitiu, Parece-me uma ideia interessante, É mais do que interessante, é uma ideia boa, é uma ideia excelente, retrucou 
a rainha com um gesto de impaciência, quase de insubordinação, que não foi capaz de reprimir, há mais de dois anos 
que esse animal veio da índia, e desde então não tem feito outra coisa que não seja comer e dormir a dorna da água 
sempre cheia, forragens aos montões, é como se estivéssemos a sustentar uma besta à argola, e sem esperança de 
pago [...], então que vá para viena”.  

SARAMAGO, José. A viagem do elefante, São Paulo, Companhia das Letras, 2008, p. 13.  
Glossário 
bisbilhava: murmurava 
abespinhado: zangado, irritado, agastado 
    
Dos fragmentos abaixo, extraídos da obra de José Saramago, apenas um expõe os sentimentos contraditórios da 
esposa de Dom João III, rei de Portugal e dos Algarves, dona Catarina D’Áustria, em relação ao “magnífico exemplar 
de elefante asiático” oferecido como presente de casamento ao arquiduque austríaco Maximiliano II. 
O fragmento em que se expõe esses sentimentos da rainha é: 
  
(A) “Estive a pensar, (disse o rei) acho que deveria ir ver Salomão [...]. Sendo cinco horas, quero quatro cavalos à 

porta do palácio, recomende que aquele que montarei seja grande, gordo e manso, nunca fui de cavalgadas, e 
agora ainda menos, com esta idade e os achaques que ela trouxe.” (p. 16-18) 

(B) “Só partiram passadas as cinco horas e meia porque a rainha, ao saber da excursão que se estava preparando, 
declarou que também queria ir. Foi difícil convencê-la de que não tinha qualquer sentido fazer sair um coche só 
para ir a Belém, que era onde havia sido levantado o cercado para Salomão. E certamente, senhora, não 
quererá ir a cavalo, disse o rei [...].” (p.18)  

(C) “A rainha acatou a mal disfarçada proibição e retirou-se, murmurando que Salomão não tinha, em todo o 
portugal, e mesmo em todo o universo mundo, quem mais lhe quisesse. [...] catarina de áustria exibia agora 
assomos de paladino arrependimento que quase a tinham levado a desafiar, pelo menos nas formas, a 
autoridade de seu senhor, marido e rei”.   (p.18) 

(D)  “Se o arquiduque aceitar o elefante, o problema resolver-se-á por si mesmo, ou melhor, resolvê-lo-á a viagem 
para Viena, e, se não o aceitar, então será o caso para dizer, uma vez mais, com a milenária experiência dos 
povos, que, apesar das decepções, frustrações e desenganos que são o pão de cada dia dos homens e dos 
elefantes, a vida continua. Salomão não tem nenhuma ideia do que o espera”. (p.19) 

(E) “O elefante morreu [...] no último mês de mil quinhentos e cinquenta e três. A causa da morte não chegou a ser 
conhecida, ainda não era tempo de análises de sangue, radiografias do tórax, endoscopias, ressonâncias 
magnéticas e outras observações que hoje são o pão de cada dia para os humanos, não tanto para os animais, 
que simplesmente morrem sem uma enfermeira que lhes ponha a mão na testa”. 
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37 O romance Primeira manhã, de Dalcídio Jurandir, publicado pela primeira vez em 1968, tem como protagonista o 
menino Alfredo. Do entrelaçamento de diferentes vozes narrativas das quais emergem extensos diálogos, 
monólogos interiores, solilóquios e discurso indireto livre, surge parte da saga de Alfredo na qual fica evidente o 
profundo conhecimento do autor sobre a cidade de Belém, transformada em matéria ficcional. Daí, a 
possibilidade de o leitor identificar uma Belém “do passado” que vai sendo construída à medida que diferentes 
narradores elaboram um espaço ficcional indissociável do tempo histórico, recriado pelo romance.    

 
Dos fragmentos extraídos do romance Primeira manhã, assinale aquele que remete a elementos espaciais urbanos 
característicos da cidade de Belém em meados da década de 1920, período em que se passa a narrativa.  
 
(A) “Rangiam-lhe as perneiras, peiando-lhe o passo, primeira marcha a pé da José Pio ao Ginásio, estirão lento. 

Trazia um cruzado para o bonde, ida e volta, passagem inteira; preferiu ir andando pela São João, cruza o 
Igarapé das Almas, espia a missa de Santana, ali ao pé da porta, o São Pedro na sua cadeira. O velho porteiro 
lhe estendia o pé de bronze agora em carne viva de tanto o povo beijar. Alfredo inclinou-se. ‘Abra-me aquela 
porta e o resto’. O pé, não beijou.”  

(B) “E ao pé do fogão com a d. Amélia, com os ratos do telhado, com os peixes transparentes debaixo da janela nas 
cheias de março, conversava a respeito de enxofre, potassa e terebentina. Mas aqui, cadê as balanças, as 
botijas, a noite, mais de mágica, de que falava o pai, onde um velho, para voltar a moço, vende a alma ao 
Demo.”  

(C) “É naturalmente melancólica a gente da beira do rio. Face a face, toda a vida com a natureza grandiosa e 
solene, mas monótona e triste do Amazonas, isolada e distante da agitação social, concentra-se a alma num 
apático recolhimento, que se traduz externamente pela tristeza do semblante e pela gravidade do gesto. O 
caboclo não ri, sorri apenas; e a sua natureza contemplativa revela-se no olhar fixo e vago...”  

(D) “O filho ouvia no chalé o pai dizer: Psiu, psiu, aquele meu compadre Capitão Modesto? Salva o Brasil e todo 
esse velho vale dos homens, emprenhando a urna na própria casa, tempo de eleição, reunindo o eleitorado vivo 
em torno do toucinho e do foguetório com os votos daquele outro lado, para onde depois vamos.”  

(E) “De tanto baile foram abaixo os Juruemas. [...] Baile, sim, para fazer crer que era o que já não era. 
Empenhávamos o derradeiro alfinete, o último anel, as últimas vergonhas para nossa fantasia. Fingir a 
grandeza. [...] Sim, eu, Abigail Juruema, com aquela casa em pé, aqui não caminhava. Mas já não sou Juruema, 
não passo de uma Aguiar e ando atrás desse meu pobre sobrenome, por estes buracos.”  

 
Glossário 
Perneiras: peça de couro do vestuário masculino destinada a proteger as pernas entre o joelho e o pé 
 

38 Em fevereiro de 1897, o poeta Olavo Bilac substitui o já renomado romancista Machado de Assis na função de 
cronista do periódico fluminense Gazeta de Notícias. A crônica, que no século XIX cumpre a função de registrar 
as questões mais prementes do dia, fossem políticas, culturais ou literárias, é o gênero ao qual se dedicará o 
poeta conhecido como um dos mestres do verso parnasiano.  
 
A respeito da crônica “A prostituição infantil”, é correto afirmar que Olavo Bilac 
 

(A) assume uma postura neutra com relação à prostituição e exploração do trabalho infantil que grassavam nas ruas 
do Rio de Janeiro de fins do século XIX. 

(B) narra seu encontro noturno com uma criança que vendia flores, demonstra sua indignação com a prostituição e 
exploração do trabalho infantil, pondo sua verve literária a serviço de uma causa social.  

(C) considera que a prostituição e o trabalho infantil não são um problema social no Rio de Janeiro de sua época. 
(D) afirma que todos têm “mais o que fazer”, de forma que não interessa a ele e aos leitores o destino das meninas 

que se prostituem e vendem flores aos passantes. 
(E) elogia a polícia por ter dado fim à prostituição e ao trabalho infantil nas ruas do Rio de Janeiro.  
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39 Gonçalves Dias foi considerado um dos maiores expoentes da literatura romântica brasileira. Procurando seguir 
os preceitos do romantismo, intencionou produzir uma poesia capaz de exprimir a independência literária do 
Brasil. Na condição de poeta, dedicou-se a vários gêneros literários, entre eles à poesia lírica e à poesia 
indianista. Leia atentamente as estrofes 4, 5, 6 e 7 do canto IV do poema I Juca Pirama, de Gonçalves Dias:  
  

 
Andei longes terras, 
Lidei cruas guerras, 
Vaguei pelas serras 
Dos vis Aimorés; 
Vi lutas de bravos,  
Vi fortes – escravos! 
De estranhos ignavos 
Calcados aos pés. 
 
E os campos talados, 
E os arcos quebrados, 
E os piagas coitados 
Já sem maracás; 
E os meigos cantores, 
Servindo a senhores, 
Que vinham traidores,  
Com mostras de paz. 
 

Aos golpes do imigo 
Meu último amigo, 
Sem lar, sem abrigo, 
Caiu junto a mi! 
Com plácido rosto, 
Sereno e composto, 
O acerbo desgosto 
Comigo sofri. 
 
Meu pai a meu lado 
Já cego e quebrado, 
De penas ralado, 
Firmava-se em mi: 
Nós ambos, mesquinhos, 
Por ínvios caminhos, 
Cobertos d’espinhos 
Chegamos aqui! 

 
Glossário: 
Aimorés: índios botocudos que habitavam o estado da Bahia e do Espírito Santo 
Timbiras: Tapuias que habitavam o interior do Maranhão 
Ignavos: fracos, covardes 
Piaga: pajé, chefe espiritual 
Maracá: chocalho indígena utilizado em festas religiosas e cerimônias guerreiras 
Talados: devastados 
Acerbo: terrível, cruel 
Ínvios: intransitáveis 
 
Tendo em vista as estrofes acima transcritas, é correto afirmar que  

 
(A) o índio Tupi descreve as vitórias de sua tribo sobre o colonizador europeu. 
(B) o ritual antropofágico é representado como uma manifestação da barbárie indígena. 
(C) a submissão das nações indígenas pelo homem branco é considerada um processo natural e desejável para o 

progresso da nova nação independente.  
(D) o ponto de vista a partir do qual se elabora o poema é o do europeu português, que condena as práticas 

bárbaras e violentas das nações indígenas brasileiras.  
(E) as práticas colonizadoras portuguesas que levaram ao quase extermínio da nação Tupi são julgadas do ponto 

de vista do próprio índio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

  CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS 

   PROCESSO SELETIVO 2013 

EDITAL Nº08 – COPERPS, DE 11/09/2012 

    18 

 

40 O romantismo brasileiro, ao elaborar um projeto literário que se propunha a expressar elementos identitários 
com função simbólica de representar a nação, serviu de esteio à formação do Estado Nacional recém constituído 
com a Independência. O índio e a natureza foram, a princípio, os dois principais elementos que serviram a essa 
função, tornando-se tema e motivo do fazer literário, conforme se observa no que hoje denominamos literatura 
de cunho indianista. Um dos mais consagrados romancistas do período romântico, José de Alencar, dedicou-se 
não apenas ao romance indianista, como também ao romance urbano e/ou de costumes. A pata da gazela faz 
parte desse último grupo, situando a narrativa no ambiente de corte do Rio de Janeiro.  

 
Com base na leitura do romance A pata da gazela e nas considerações acima, é correto afirmar:  
 
(A) O romance A pata da gazela aborda um tema frequente na prosa de ficção romântica de matiz urbano e de 

costumes: o adultério e suas consequências nefastas à vida em sociedade. 
(B) No romance A pata da gazela, percebe-se a presença marcante do elemento servil, o que demonstra o interesse 

de José de Alencar em denunciar, nessa obra em particular, as mazelas da escravidão no Brasil Imperial. 
(C) N’ A pata da gazela, a busca de Horácio pela dona dos pés que calçaram a bota perdida encontrada por ele na 

rua é um pretexto para o autor discutir um tema caro ao romantismo: a oposição entre as relações afetivas 
movidas pelo amor e aquelas movidas pelo interesse de natureza material, ainda que esse interesse não seja 
tão somente de ordem financeira, mas também de ordem física, ou seja, associado à beleza corporal. 

(D) Em A pata da Gazela, José de Alencar dedica atenção especial à descrição da natureza brasileira, centrando o 
foco da ação nos arredores mais remotos do Rio de Janeiro.  

(E) No desfecho do romance A pata da gazela, Horácio lê uma fábula de La Fontaine denominada “Leão Amoroso” 
e conclui que, de fato, “o leão deixou que lhe cerceassem as garras; foi esmagado pela pata da gazela”. O 
episódio faz referência explícita ao fato de o personagem finalmente ter conquistado Amélia, cuja alma virtuosa 
compensava o fato de essa jovem possuir pés tenebrosos. 
 

Glossário 
Elemento servil: escravo 
Mazelas: chaga, ferida, moléstia 

  

FILOSOFIA 
 

41 Ao pensar como deve comportar-se um príncipe com seus súditos, Maquiavel questiona as concepções vigentes 
em sua época, segundo as quais consideravam o bom governo depende das boas qualidades morais dos 
homens que dirigem as instituições. Para o autor, “um homem que quiser fazer profissão de bondade é natural 
que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a 
poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade”.  

Maquiavel, O Príncipe, São Paulo: Abril cultural, Os Pensadores, 1973, p.69. 

 
Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito do comportamento de um príncipe, é correto afirmar que 

 
(A) a atitude do governante para com os governados deve estar pautada em sólidos valores éticos, devendo o 

príncipe punir aqueles que não agem eticamente. 
(B) o Bem comum e a justiça não são os princípios fundadores da política; esta, em função da finalidade que lhe é 

própria e das dificuldades concretas de realizá-la, não está relacionada com a ética. 
(C) o governante deve ser um modelo de virtude, e é precisamente por saber como governar a si próprio e não se 

deixar influenciar pelos maus que ele está qualificado a governar os outros, isto é, a conduzi-los à virtude. 
(D) o Bem supremo é o que norteia as ações do governante, mesmo nas situações em que seus atos pareçam 

maus. 
(E) a ética e a politica são inseparáveis, pois o bem dos indivíduos só é possível no âmbito de uma comunidade 

politica onde o governante age conforme a virtude. 
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42 “Originalmente concebida e acionada para emancipar os homens, a moderna ciência está hoje a serviço do 
capital, contribuindo para a manutenção das relações de classe. A ciência e a técnica nas mãos dos poderosos 
[...] controlam a vida dos homens, subjuga-os ao interesse do capital. A produção de bens segue uma lógica 
técnica, e não à lógica das necessidades reais dos homens.”  

FREITAG, B. A teoria Crítica ontem e hoje, São Paulo: Brasiliense, 1986, p.94 

 
A autora nos apresenta a visão da Escola de Frankfurt acerca do papel desempenhado pela ciência e pela tecnologia 
na moderna economia capitalista. Sobre este papel, considere as afirmativas abaixo:  
 

I A ciência e a técnica, além de serem forças produtivas, funcionam como ideologias para legitimar o sistema 
capitalista. 

II Nas mãos do poder econômico e político, a tecnologia e a ciência são empregadas para impedir que as pessoas 
tomem consciência de suas condições de desigualdade. 

III A dimensão emancipadora e crítica da racionalidade moderna foi valorizada na economia capitalista, pois muitas 
das reivindicações dos trabalhadores foram atendidas a partir do advento da tecnologia. 

IV Na economia capitalista, produz-se com eficácia o que dá lucro e não aquilo que os homens necessitam e 
gostariam de ter ou usar. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I e III 
(B) II e III 
(C) III e IV 
(D) I, II e IV 
(E) II, III e IV 
 

43 “Pode-se referir à consciência, à religião e tudo o que se quiser como distinção entre os homens e os animais; 
porém, esta distinção só começa quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida [...] . 

 
A forma como os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente o que são. O que são coincide portanto 
com a sua produção, isto é, com aquilo que produzem como com a forma como produzem.  

Marx, K. Ideologia Alemã, Lisboa: Editora Presença, 1980, p. 19 

 
Considerando que, segundo Marx, a maneira de ser do homem depende de alguns fatores, identifique, no conjunto 
de fatores listados abaixo, os que, na visão do citado filósofo, distinguem o ser humano: 
 

I os respectivos modos de produção. 

II a própria produção de sua vida material. 

III a forma de utilidade dos objetos produzidos em sociedade. 

IV o estado de desenvolvimento de sua consciência depende de sua história de vida. 

V a produção dos meios de subsistência tendo em vista o bem comum da sociedade 
 
Os fatores estão corretamente identificados em: 
 
(A) I e II 
(B) II e IV 
(C) III e IV 
(D) II e V 
(E) I, III e V 
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44 “Em Atenas [...] o povo exercia o poder, diretamente, na praça pública [...]. Todos os homens adultos podiam 
tomar parte nas decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A democracia antiga é vista, geralmente, como 
superior à moderna. Mas a democracia moderna não é uma degradação da antiga: ela traz uma novidade 
importante – os direitos humanos. A questão crucial dos direitos humanos é limitar o poder do governante. Eles 
protegem os governados dos caprichos e desmandos de quem está em cima, no poder.”  

JANINE, Renato. A democracia, São Paulo, Publifolha, 2001, p. 8-10, texto adaptado 

 
A superioridade da democracia antiga com relação à moderna pode ser atribuída ao (à) 
 
(A) poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e sabedoria, para decidirem sobre os destinos da 

cidade. 
(B) condução, de forma justa, da vida em sociedade e garantia do direito de todos os habitantes da cidade de 

participarem das assembleias. 
(C) poder dado aos homens que se destacaram como os mais corajosos nas guerras e aos mais capazes nas 

ciências e nas artes, para estes tomarem as decisões nas assembleias realizadas em praça pública. 
(D) fato de o povo eleger seus representantes políticos para tomar decisões sobre os destinos da cidade e definir os 

seus direitos, em praça pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias e injustas dos governantes.  
(E) participação direta dos cidadãos nas decisões de interesse do todo no âmbito do espaço público.  

 

45 “Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é consequência: que nada pode ser 
injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum 
não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A 
justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir 
num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões.”  

HOBBES, Leviatã, São Paulo: Abril cultural, 1979, p. 77  
 

Quanto às justificativas de Hobes sobre a justiça e a injustiça como não pertencentes às faculdades do corpo e do 
espírito, considere as afirmativas: 
 

I Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em sociedade, e não na solidão. 

II No estado de natureza, o homem é como um animal: age por instinto, muito embora tenha a noção do que é 
justo e injusto.  

III Só podemos falar em justiça e injustiça quando é instituído o poder do Estado.  

IV O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder soberano; ele favorece os mais 
fortes. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e IV 
(D) I, III e IV 
(E) II, III e IV 

 

SOCIOLOGIA 

46 Como reflexos das transformações nas políticas de gestão e de organização do trabalho no contexto atual de 
globalização, tem-se o novo perfil de trabalhador ou da classe social que vive do trabalho e uma 
reconfiguração no mercado de trabalho. Assim, podemos afirmar corretamente que um dos impactos da atual 
globalização e da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, na virada do século XX para o século XXI, é 
o (a) 

 
(A) aumento do contingente de trabalhadores fabris. 
(B) redução significativa dos índices de trabalho feminino e infantil. 
(C) aumento da inclusão de jovens no mercado de trabalho. 
(D) aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. 
(E) redução do número de trabalhadores no setor informal da economia. 
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47 Sobre patrimônio material e imaterial no Brasil, é correto afirmar: 
 

(A) As práticas e expressões culturais, para serem consideradas como bens imateriais, devem apresentar 
associação entre os objetos, artefatos e os lugares onde são desenvolvidos. 

(B) O Palacete Pinho, o Parque Zoobotânico do Museu Emilio Goeldi e o Complexo do Ver-o-Peso são 
considerados como patrimônio imateriais do Brasil por resguardarem a memória dos povos indígenas.  

(C) Os recursos naturais são bens culturais de patrimônio imaterial, por isso é grande o risco de desaparecerem, 
caso não sejam preservados por políticas sociais. 

(D) O Ofício das Baianas de Acarajé agrega diferentes classes socioeconômicas, promovendo a equidade e a 
justiça social, e é caracterizado apenas como patrimônio material. 

(E) Os bens materiais têm que apresentar uma prática cultural regular tal como ocorre, por exemplo, com o Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré, com o complexo cultural do Bumba meu Boi do Maranhão e com a Roda de 
Capoeira. 

 

48 O Pará é o estado brasileiro que apresenta o maior número de terras quilombolas reconhecidas pelo Estado. Em 
1995, no município de Oriximiná, a comunidade de Boa Vista foi a pioneira no país a receber título coletivo de 
suas terras. Para a concretização deste direito, uma comunidade quilombola precisa comprovar que  

 
(A) dispõe de registros arqueológicos pelos quais se confirme que a comunidade vive em terras que eram, 

anteriormente, um quilombo de escravos negros fugidos da servidão. 
(B) sua identidade étnica como remanescente de quilombo é resultado de processos de resistência em relação aos 

grupos sociais hegemônicos. 
(C) tem origem biológica negra em toda a sua população. 
(D) sempre viveu isolada de outras comunidades por longos períodos de tempo, o que possibilitou a identificação de 

seus membros pela cor da pele. 
(E) sua população mantém vivas as tradições religiosas dos primeiros escravos africanos que habitaram o território 

brasileiro. 
 

49 As novas tecnologias da informação e comunicação tornaram-se uma realidade nas relações sociais 
contemporâneas e contribuem para a maior integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre as 
alterações nas práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias informacionais, é correto afirmar: 

 
(A) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já consolidadas e as substituíram por encontros presenciais 

realizados por meio da rede mundial de computadores. 
(B) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos meios de comunicação consolidam a cultura popular em 

detrimento da cultura de massa e da indústria cultural. 
(C) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes e grupos sociais tradicionalmente vinculados ao 

capitalismo, o que intensifica o uso convencional dos serviços dos correios. 
(D) A educação e a religião estão apartadas do processo de utilização de mídias eletrônicas, e isso causou o 

afastamento das pessoas das lutas por causas sociais mais amplas. 
(E) As novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas nas ações coletivas de pessoas 

envolvidas com as demandas dos movimentos sociais. 
 

50 A complexidade do ambiente amazônico em muito influencia na vida das populações que fazem desse ambiente 
o seu habitat. Sobre o processo de adaptação humana nessa região, é correto afirmar: 

 
(A) Os saberes tradicionais acumulados sobre o território foram substituídos pelo modo de trabalho semifeudal e 

pela prática do aviamento, o que possibilita o processo de adaptação humana em áreas ribeirinhas. 
(B) As condições ambientais limitaram o desenvolvimento cultural das populações humanas amazônicas: um 

exemplo é o que ocorreu com grupos sociais indígenas, quilombolas e caboclos. 
(C) Enfatizados nos estudos sociohistóricos sobre populações da região amazônica, os povos provenientes do 

continente africano determinaram os atuais modos de vida cabocla nesta região. 
(D) Os saberes tradicionais dos povos indígenas foram constituídos e repassados de geração a geração a partir da 

oralidade. E desde tempos imemoriais, esses conhecimentos têm proporcionado a adaptação desses povos em 
diferentes contextos socioambientais.  

(E) A atual população humana presente na Amazônia foi constituída, seguindo o exemplo do que tem ocorrido com 
a totalidade da população brasileira, a partir da miscigenação de povos oriundos do próprio continente 
americano. 
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ESPANHOL 
Leia com atenção o seguinte texto e responda às questões de 51 a 55. 
 

“Dar la Lata” contra la violencia de género 
 

Impulsada por la ONGD Paz y Desarrollo, y financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), esta iniciativa pretende remarcar que contra la violencia de género hay que ‘Dar la lata todos los 
días’. 

Por Violeta Alonso 
 
Una de cada tres mujeres es maltratada en el mundo. Por ello, la ONG Paz y Desarrollo ha repartido 2.000 

latas con semillas de violetas, para simbolizar la lucha contra la violencia de género. El acto ha sido en la Plaza del 
Museo Reina Sofía de Madrid. 50 voluntarios de esta ONG han repartido todas las latas en una hora. Se han 
entregado a aquellos que asumían el reto de “dar la lata” todos los días del año para luchar contra este tipo de 
violencia. 

El violeta es el color con que se representa la lucha contra la violencia de género. Los que han recogido las 
latas se han comprometido a hacer crecer la flor y conservarla, simbolizando así la lucha contra este tipo de violencia. 

Paz y Desarrollo postula que se hable de esta problemática, no solo cuando se producen casos de violencia 
machista o en los días internacionales sino todos los días. Piensan que hay que plantarle cara a esta violencia 
trabajando conjuntamente por la igualdad de géneros. Explican que, además de pedir a los gobiernos que tomen las 
medidas necesarias para solventar este tipo de violencia, es importante trabajar la igualdad entre hombres y mujeres 
en cualquier contexto: tanto en casa, con las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, como en el trabajo y con los 
amigos. Asimismo, pretenden destacar los logros que se han ido consiguiendo contra la violencia de género gracias a 
la persistencia de las personas a lo largo de la historia. Creen que solo así se conseguirá acabar con esta 
problemática. 

La campaña ''www.darlalata.org'' recoge los avances contra la violencia de género y ejemplos de acciones de 
concienciación que se están llevando a cabo con éxito en varios países. Se ha realizado un vídeo al que han llamado 
''La mayor historia de desamor jamás contada'' y que narra en un minuto la trayectoria de la violencia contra las 
mujeres en la humanidad. La ONG afirma que "en los últimos cien años son innumerables los avances legislativos y 
la toma de conciencia de la ciudadanía en el mundo. La violencia de género ha pasado de ser vista como un 
problema ''doméstico'' a un desafío de vital importancia. Eso sí, aún queda mucho por hacer, por eso tenemos que 
dar la lata todos los días". Paz y Desarrollo ha realizado, desde el año 1991, 780 proyectos y 9 convenios de 
cooperación internacional en 35 países de América Latina, África y Asia, con especial hincapié en la igualdad y la 
justicia social. 

Según una estadística del Ayuntamiento, la Guardia Urbana de Madrid detuvo e imputó en el mes de marzo a 
1.784 personas, 162 personas por violencia doméstica, 12 más por agresiones y abusos sexuales. 
 

Disponível em: http://www.cadenaser.com/. Acesso em: 08 setembro de 2012 (adaptado) 
 

51 Ao utilizar a expressão “dar la lata” no trecho “Dar la lata todos los días” (subtítulo do texto), a autora pretende 
destacar que a campanha contra a violência de gênero objetiva   

 
(A) distribuir latas com sementes de violeta para simbolizar a luta contra esse tipo de violência.  
(B) destacar os avanços e exemplos de ações de conscientização que se realizam, com sucesso, em diversos      

países. 
(C) reunir um grupo de pessoas que assuma o desafio de lutar contra essa violência. 
(D) conscientizar as pessoas de que esse tipo de violência somente terminará com a luta e a persistência de todos.  
(E) pedir aos governos que tomem medidas necessárias para resolver o problema da violência.  

 

52 O elemento coesivo “por ello” (primeiro parágrafo) introduz um enunciado que se mostra como o resultado do 
fato de que 

 
(A) a ONG “Paz y Desarrollo” distribuiu 2.000 latas com sementes de violetas com vistas a simbolizar a luta contra a 

violência de gênero. 
(B) uma de cada três mulheres é maltratada no mundo. 
(C) se deve lutar todos os dias contra a violência de gênero. 
(D) 50 voluntários da ONG “Paz y Desarrollo” distribuíram todas as latas em uma hora. 
(E) as latas foram entregues àqueles que assumiram o desafio de todos os dias lutar contra a violência de gênero. 
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53 Com base na leitura do texto, depreende-se que a ONG “Paz y Desarrollo” dedica-se, principalmente, a 
 

(A) preparar as pessoas de diversos países da América Latina, Ásia e África para lutar por seus direitos.  
(B) produzir vídeos que denunciem a violência de gênero e que mudem a ideia de que esse tipo de violência é 

apenas um problema doméstico. 
(C) desenvolver projetos e convênios de cooperação internacional com especial destaque à igualdade e à justiça 

social.  
(D) defender valores e princípios indispensáveis para conseguir que a sociedade seja mais respeitada pelos 

governos.  
(E) destacar as conquistas que se têm alcançado contra a violência de gênero ao longo da história.  
 

54 No enunciado “Eso sí, aún queda mucho por hacer, por eso tenemos que dar la lata todos los días” (penúltimo 
parágrafo), o conector em destaque possui o mesmo valor de 

 
(A) Em cambio 
(B) Sin embargo 
(C) Mientras tanto 
(D) Así que 
(E) Además 
 

55 A expressão em destaque no seguinte fragmento do texto “Piensan que hay que plantarle cara a esta violencia 
trabajando conjuntamente por la igualdad de géneros” (terceiro parágrafo) pode ser adequadamente substituída 
em português, sem prejuízo de sentido, por 

 
(A) defender-se de 
(B) resolver 
(C) afrontar 
(D) contrapor 
(E) remediar 
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INGLÊS 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 51 a 55. 

 
Japan harnesses fashion power of gals 

By Mariko 
Oi BBC News, Tokyo 

29 August 2012 Last updated at 23:52 GMT 
 

In every country, there are sub-cultures who define themselves through fashion. The West has goths, hippies 
and grunge, for example. Japan has gals.  

They are young girls who look, act and speak very differently from the traditional image of Japanese women.  
Since they emerged as a group in the mid-90s, their looks 

have evolved. But a few elements have remained constant - short 
skirts, massive heels and big, big eyes.  

This type of rebellion has been frowned on in the past. But 
now these gals are being courted - for their spending power, their 
adventurous mindset and even as a cultural export.  

Gals, named for the Japanese pronunciation of girl - gyaru, 
were the product of the boom years - urban teens with a disposable 
income who were keen to stand out.  

Their fashion went through various stages - big socks, foot-
high wedge heels, silver hair, deep bronze skin.  

The wildest of all was a group called Yamamba, who wore 
large circles of unnaturally white eyeshadow, giving a reverse panda-
eye effect. 

Changing tastes  
Gals' spending power has been in the spotlight before. Their desire to keep up with the latest fad meant that 

they spent a lot of money on clothes and shoes. "Their fashions changed very fast, and gals followed each trend 
religiously," said Nobuko Yabe of gals' magazine Popteen. 

Their favourite shopping centre, Shibuya's 109 store, saw its sales double between 1995 and 2008, as other 
department stores struggled with falling sales. 

But gals could not shield 109 from the impact of the global financial crisis. As hard times hit, they started to 
shop at slightly cheaper global brands, such as H&M and Zara. And the economic crunch has curtailed their fashion 
ambitions to an extent. 

"We are seeing a slowdown in gals' evolution and today we see fewer obvious gals," says Ms Yabe. But they 
remain an important sub-culture - and one that Japan's government wants to exploit.  

The cabinet has approved plans to recreate fashionable districts of Tokyo in foreign cities and it hopes to 
export four trillion yen ($51bn; £32bn) worth of "Cool Japan" fashion by 2020. So the one-time rebels have found their 
place in society.   

"These gal-mama may look rebellious," said Ms Yamashita of I Love Mama magazine. "But the advice that 
they gave me when I became a mother myself really showed that they contribute to society no matter how they dress." 

 (http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19332694) 

51 Segundo o texto, as gals 
 

(A) têm mudado a aparência ao longo dos anos para atender à evolução da sociedade japonesa. 
(B) surgem em reação ao comportamento tradicional das mulheres japonesas. 
(C) são criticadas pela sociedade japonesa por negarem seus traços étnicos. 
(D) defendem a mesma filosofia de vida do movimento hippie do Ocidente. 
(E) distinguem-se pela maneira de falar, agir, vestir e pensar. 
 

52 As gals apresentam-se com 
 

(A) pele pintada e sapatos salto rampa.  
(B) sapatos salto alto e saias curtas. 
(C) shorts curtos e meias longas. 
(D) cabelo prateado e franjas. 
(E) olhos do urso panda. 
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53 No que se refere a hábitos de consumo, de acordo com o texto, 
 

(A) o poder de compra das gals tem aumentado. 
(B) as gals mais consumistas são as conhecidas como Yamamba. 
(C) as gals compravam sapatos e roupas para manter-se na moda. 
(D) as gals sobrevivem das tendências advindas de outros estilos de moda. 
(E) os shoppings de Tóquio duplicaram as vendas entre 1995 e 2008 por causa das gals. 
 

54 Com base na leitura do texto, infere-se que 
 

(A) o governo japonês incentiva as garotas a aderirem ao estilo gal. 
(B) as gals são vistas como uma tendência religiosa. 
(C) o estilo gal pode trazer divisas para o Japão. 
(D) as gals são admiradas pelos adolescentes. 
(E) as gals são adolescentes cultas. 
 

55 Yamashita (13º parágrafo) afirma que as gals 
 

(A) beneficiam  a sociedade. 
(B) são adolescentes rebeldes. 
(C) vivem aconselhando as pessoas. 
(D) criam seus filhos de forma liberal. 
(E) se vestem segundo sua filosofia de vida. 
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FRANCÊS 

Leia com atenção o seguinte texto e responda às questões de 51 a 55. 

Trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue 

Ecrit le 03 septembre 2012.  
Tags: France, métro, RATP, terrorisme 

 
1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 
23 
24 
25 
26 

 
 

Une histoire bien singulière dont se souviendra 
sans doute pendant longtemps Jean Baptiste 
Rumelier. [...] 
 
Comportement suspect 
Il est à peine dix heures du matin dans cette 
rame de la ligne 4 lorsque les usagers 
remarquent le comportement suspect d’un 
voyageur. Celui-ci vient de laisser, sans 
préavis, son siège à une personne âgée. 
Auparavant, l’homme s’est fait plusieurs fois 
remarquer. Alors qu’il entre dans la rame, il 
lance un « Bonjour tout le monde » avant d’aller s’asseoir et de s’excuser à plusieurs 
reprises tandis qu’il bouscule involontairement des usagers. Un peu plus tard, il n’hésite 
pas à donner son journal gratuit qu’il vient de finir de lire. 
 
La tension monte un peu plus dans la rame, quand par inadvertance, une jeune femme 
lui marche sur les pieds. Alors qu’elle s’excuse, celui-ci répond de manière péremptoire 
selon les témoignages « Ce n’est rien du tout, voyons ». C’est alors que tout bascule. 
Une personne âgée, ayant visiblement du mal à se déplacer pénètre dans la rame. 
Aussitôt, l’homme se lève et propose à la vieille dame de prendre sa place. Les usagers, 
inquiets d’un tel comportement, ont alors demandé l’intervention du service de 
sécurité de la RATP. L’homme a été interpellé à la station suivante et placé en garde à 
vue. 
 
Retour de vacances 
Interrogé, l’homme a expliqué son comportement par « un reste d’euphorie des 
vacances» et une volonté de commencer cette rentrée dans la bonne humeur. « J’ai 
pensé bien faire, je ne voulais pas créer une psychose » a-t-il confessé. [...] 

 

 
* Tous les articles relatés ici sont faux (jusqu’à preuve du contraire) et rédigés dans un but humoristique. 
** RATP: Régie Autonome des Transports Parisiens 
 

Disponível em: <http://www.legorafi.fr/2012/09/03/trop-souriant-dans-le-metro-il-finit-en-garde-a-vue/>. 
Acesso em: 6 set. 2012 

 
LEXIQUE 

rame: vagão 
laisser: deixar, ceder 
avoir du mal à: ter dificuldades para  
basculer: precipitar-se 
bousculer: empurrar, esbarrar 
placé en garde à vue: detido provisoriamente 
rentrée: retorno/volta ao trabalho após as férias 

 

51 O protagonista do fato narrado era um  
(A) terrorista. 
(B) homem de idade. 
(C) membro da RATP. 
(D) funcionário do metrô. 
(E) simples usuário de metrô. 
 

http://www.legorafi.fr/2012/09/03/trop-souriant-dans-le-metro-il-finit-en-garde-a-vue/
http://www.legorafi.fr/tag/france/
http://www.legorafi.fr/tag/metro/
http://www.legorafi.fr/tag/ratp/
http://www.legorafi.fr/tag/terrorisme/
http://www.legorafi.fr/2012/09/03/trop-souriant-dans-le-metro-il-finit-en-garde-a-vue/
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52 O que os passageiros consideraram suspeito em Jean Baptiste Rumelier foi (foram) 
 

(A) o excesso de gentileza. 
(B) seus gestos involuntários.  
(C) seu comportamento inquieto. 
(D) o  fato de ele estar lendo no metrô. 
(E) sua dificuldade de deslocar-se no metrô. 
 

53 Diante do comportamento suspeito de Jean Baptiste Rumelier, os passageiros decidiram 
 

(A) pedir-lhe desculpas. 
(B) cumprimentá-lo gentilmente. 
(C) oferecer-lhe um jornal para ler. 
(D) dar a ele um lugar para sentar-se. 
(E) acionar o serviço de segurança da RATP.  
 

54 Jean Baptiste Rumelier confessou 
 

(A) seu desejo de amedrontar as pessoas. 
(B) ser difícil explicar seu comportamento. 
(C) estar ele próprio assustado com o terrorismo. 
(D) sentir-se eufórico com a proximidade das férias. 
(E) sua vontade de voltar ao trabalho de bom humor. 
 

55 O vocábulo “il” não retoma “Jean Baptiste Rumelier” em 
 

(A) “il finit en garde à vue” (título). 
(B) “Il est à peine dix heures du matin” (linha 5). 
(C) “il lance un ‘Bonjour tout le monde’”(linha 11). 
(D) “il n’hésite pas à donner son journal ”(linha 13). 
(E) “qu’il bouscule involontairement des usagers” (linhas 12 e 13). 
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ITALIANO 
Leia com atenção o seguinte texto e responda às questões de 51 a 55. 
 

La filosofia aiuta a decidere? 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Molte persone vivono senza farsi troppe domande, ma è una strada sempre meno praticabile, per usare 
le parole di Moreno Montanari ne "La filosofia come cura". La cultura dell'autonomia, dell'indipendenza ci ha resi 
più liberi e più felici? Ciascuno ha una propria risposta da dare. Il sociologo francese Alain Ehrenberg, ne "La 
fatica di essere noi stessi", raffredda ogni eccessivo entusiasmo:  quest'uomo riscattato dalla morale che si 
forgia da sé gli appare «intimamente più fragile». 

«Nel passaggio alla modernità la dipendenza dalla decisione aumenta - ribadisce Niklas Luhmann, 
filosofo e sociologo tedesco, ne "La società del rischio" -. Molto di ciò che prima veniva più o meno da sé, nel 
corso della vita, è oggi richiesto come decisione, e questo su uno sfondo di possibilità di scelta più ampio». Ma 
chi insegna a decidere? La scienza ci spalanca un universo di possibilità, ma poi ci lascia soli quando si tratta di 
scegliere da che parte andare. La medicina ha a che fare ogni giorno con la vita e con la morte. Ma possiamo 
parlare di vita e di morte solo utilizzando il linguaggio della medicina? La tecnologia è un alleato, ma i patti 
devono essere chiari: «La tecnica non è né buona né cattiva, è la ragione umana a dover integrare la scienza in 
una visione razionale del mondo», sintetizza lo storico Aldo Schiavone. 

Certo, c'è scelta e scelta, dice Giulio Giorello: «Alcune riguardano questioni di vita quotidiana, come la 
scelta di una professione o quelle dentro la professione stessa. Vi sono poi le scelte dei propri amori, dei 
problemi che si vogliono studiare e possibilmente risolvere, e persino dei propri miti. Vi può anche essere la 
scelta di una fede, o di nessuna. Infine, vi è una scelta particolare, la scelta di scegliere - e questa da oltre 
duemila anni ha un nome: filosofia». Sottrarsi alla «scelta di scegliere» è sempre più complicato. Oggi bisogna 
scegliere. In cosa credere, cosa tenere, cosa buttare. «Tra le arti del vivere liquido moderno - ricorda Zygmunt 
Bauman - sapersi sbarazzare delle cose diventa più importante che non acquisirle». 

Agli studenti che chiedono «ma la filosofia a cosa ci servirà?» Roberta de Monticelli risponde di diffidare 
della parola «servire, che ha un significato buono e uno cattivo»: «In fondo una delle cose che si potrebbero 
rispondere e che la filosofia non serve mai, ma domina. Domina le menti». È bisogno di chiarezza, a partire dal 
rapporto con se stessi. 

Comunque la si veda, la filosofia è la capacità di indagare il senso delle cose e «il suo contrario è 
l'incuria, il disimpegno, la deresponsabilizzazione propria di chi rinuncia al gravoso ma indispensabile compito di 
prendersi cura di sé», chiude Montanari. José Ortega y Gasset la vedeva permeare il mondo come l'aria, senza 
che nessuno potesse sottrarsene: «L'uomo vive a partire da e in una filosofia. Questa filosofia può essere 
erudita o popolare, propria o altrui, vecchia o nuova, geniale o stupida; ma in ogni caso il nostro essere affonda 
sempre saldamente le sue radici viventi in una filosofia. Gli uomini per la maggior parte non se ne capacitano 
perché questa filosofia di cui vivono non appare loro come risultato di uno sforzo intellettuale, cioè dello sforzo 
che essi o altri hanno fatto, ma come la "pura verità" vale a dire la "realtà stessa"». Bauman ci ha avvertiti: nella 
società liquida «le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a 
consolidarsi in abitudini e procedure». Se anche qualcosa ha funzionato in passato, non è detto che funzionerà 
ancora. I pensieri di ieri potrebbero non servirci per risolvere le questioni di oggi. C'è urgenza di pensieri nuovi. 

 
MONTI, Daniela. La filosofia aiuta a decidere?. Disponível em < www.corriere.it>, acesso em 18 settembre 2012 

 

51 De acordo com o texto, o sociólogo francês Alain Ehrenberg afirma, em seu livro, que o homem parece 
(A) intimamente mais frágil. 
(B) forte e seguro. 
(C) mais seguro e confiante. 
(D) confiante, porém tímido. 
(E) intimamente mais forte. 
 

52 O historiador italiano Aldo Schiavone, referido no texto, afirma que 
 
(A) a ciência e a técnica não existiriam sem a razão humana. 
(B) a medicina está cada dia mais relacionada com a vida e com a morte. 
(C) as possibilidades de escolha, na sociedade de risco, são mais amplas.  
(D) a técnica não é nem boa nem ruim; é a razão humana que deve integrar a ciência em uma visão racional do 

mundo. 
(E) ainda hoje existem pessoas que vivem sem se fazer muitas perguntas. 
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53 No texto, "a opção de escolher – há dois mil anos tem um nome: filosofia" (linhas 17 e 18) é uma citação de 
 
(A) Moreno Montanari 
(B) Giulio Giorello  
(C) José Ortega y Gasset 
(D) Zygmunt Bauman 
(E) Alain Ehrenberg 
 

54 De acordo com o texto, aos estudantes que questionam "para que nos servirá a Filosofia?" (linha 21), Roberta 
de Monticelli diz-lhes que 

 
(A) sempre devem servir ao próximo. 
(B) nunca acreditem em filosofia. 
(C) desconfiem da palavra filosofia.  
(D) confiem na palavra "servir", que tem sempre um significado bom. 
(E) é necessário desconfiar da palavra "servir", que tem um significado bom e um ruim.  
 

55 Conforme consta do texto, o filósofo Montanari considera que 
 
(A) sem a filosofia o homem não evoluiria.              
(B) a filosofia explica de maneira ineficaz a vida. 
(C) a filosofia não explica o significado das coisas. 
(D) a filosofia é o início, o meio e o fim de todas as coisas. 
(E) a filosofia é a capacidade de indagar o sentido das coisas. 
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ALEMÃO 
Leia com atenção o seguinte texto e responda às questões de 51 a 55. 

 
Hrzl Glkwnsch! 

Der Short Message Service (SMS) wird 20 Jahre alt – und beherrscht noch immer still und leise die Welt  
 

1 
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Was ist größer und viel wichtiger als Facebook? 
Kleiner Tipp: Es ist technisch sehr einfach, erfordert 
weder ein Smartphone noch einen Internet-Zugang, und 
es feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag, was im 
Internet-Zeitalter locker einem Lebensalter von 140 
Jahren gleichkommt. 

Sie wissen, was gemeint ist: Jeder, der ein 
Mobiltelefon hat – das sind zwei Drittel der 
Weltbevölkerung, also mehr als vier Milliarden 
Menschen –, kann SMS senden und empfangen, denn 
selbst das billigste und klobigste Handy verfügt über 
eine Funktion für Textnachrichten. 

Das Short Message System (SMS) hat das Leben 
der Menschen deshalb weit stärker beeinflusst als alles, was in Silicon Valley je erdacht wurde – und tatsächlich 
spielte Silicon Valley für diese Entwicklung fast gar keine Rolle. Die SMS erblickte das Licht des Displays 
nämlich auf der europäischen Seite des Atlantiks: Sie ist ein Kind jener gemeinschaftlichen europäischen 
Initiativen, die Europaskeptiker heute in den Wahnsinn treiben. Die ersten Mobiltelefone waren analoge Geräte, 
und der Markt litt an der Inkompatibilität von Technik und Protokollen. Im Jahr 1982 wurde dann auf einer 
Europäischen Telefonkonferenz beschlossen, den Ausschuss Groupe Spécial Mobile (GSM) einzurichten. 

Fünf Jahre später unterschrieben 13 europäische Länder ein Abkommen zur Entwicklung und Anwendung 
eines gemeinsamen Mobiltelefon-Systems in Europa. Dabei kam das GSM heraus – ein einheitliches, offenes, 
standardisiertes Mobilfunk-Netzwerk, das größer war als das in den USA. Der erste GSM-Anruf wurde 1991 vom 
damaligen finnischen Premierminister getätigt, die ersten Geräte gingen im Mai 1992 in den Handel. 
Im Laufe des GSM-Projektes entstand die Idee, auf den Kanälen, die gebraucht werden, um eine Verbindung 
aufzubauen und zu erhalten, auch Texte zu verschicken. Die Idee erschien fantastisch, denn es bedeutete, dass 
der Transport der Nachricht keinen zusätzlichen Aufwand verursachte. Die einzige Beschränkung bestand darin, 
dass die Nachrichten kurz sein mussten – das heißt nicht länger als 160 Zeichen mit sieben Bit. Das SMS- war 
dem GSM-System also von Anfang an eingeschrieben. 

Merkwürdigerweise interessierte sich am Anfang aber kaum jemand für die neue Form der Kommunikation. 
Auch ich hatte früh ein Handy, weil ich noch nie verstehen konnte, warum Telefone wie Ziegen an der Wand 
festgebunden werden müssen. Ich habe die SMS-Funktion damals auch wahrgenommen. Ihre Möglichkeiten 
erkannte ich aber nicht. SMS kam mir vor wie eine viel zu kurze E-Mail. Und offenbar dachten die meisten 
Mobiltelefon-Nutzer das gleiche. Jahrelang blieb die Funktion fast ungenutzt, der Grund wurde erst im 
Nachhinein deutlich: Die ersten Handys wurden von Erwachsenen gekauft. Man musste über 18 sein und einen 
Vertrag unterschreiben. Und Erwachsene verstanden nicht, wofür Textnachrichten gut sind. 

1996 kamen dann Prepaid-Simkarten auf den Markt, und auf einmal konnten auch Teenager sich ein Handy 
kaufen. Und sie erkannten das Potenzial einer SMS. Das war die Trendwende. Seitdem gehen die Zahlen steil 
nach oben. Heute ist SMS die am intensivsten genutzte Kommunikationstechnologie. Einer Quelle zufolge 
wurden 2010 sechs Milliarden Nachrichten verschickt – das wäre mehr als das Dreifache der Zahl von 2007. 
Wir sollten uns also nicht von den neueren technischen Entwicklungen (Facebook, Twitter, Angry Birds, 
OMGPOP) blenden lassen und unsere Aufmerksamkeit stattdessen etwas Banalem zuwenden, das wirklich 
funktioniert, jeden erreicht, auch armen Menschen zugänglich ist, niemanden ausbeutet und auf einem 
nachhaltigen Geschäftsmodell basiert. 

Hier also die wichtigste Meldung 4 2day: txt is gr8. 
John Naughton  

[Quelle:www.freitag.de/wissen/1220-hrzl-glkwnsch (19/5/2012) - Texto capturado e adaptado] 

Glossário: 
Hrzl Glkwnsch – Herzlichen Glückwunsch – ‘meus parabéns’ 
Tipp – ‘dica’, ‘aviso’ 
klobig – ‘grosseiro’, ‘deselegante’ 
Handy – ‘celular’ 
Silicon Valley – Região na Califórnia  
erblickte das Licht des Displays – ‘nasceu’ 
Abkommen – ‘convênio’ 
zusätzlicher Aufwand – ‘esforço adicional’ 
Beschränkung – ‘limitação’ 
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Erwachsene – ‘adultos’ 
Teenager - ‘adolescentes’ 
Prepaid-Simkarten – ‘Cartão com chip pré-pago’ 
Trendwende – ‘momento crucial’, ‘mudança’ 
sich nicht blenden lassen – ‘não deixar-se impressionar’ 
zugänglich sein – ‘ser acessível’ 
nachhaltig – ‘sustentável’ 
4 2day: txt is gr8 – ‘for today: text is great’ – ‘por hoje o texto está maravilhoso’ 
 

51 Segundo o texto, quantos anos após a Conferência de Telefonia Europeia, em 1982, foi assinado um convênio 
que resultou no desenvolvimento de um sistema uniforme e aberto de telefonia móvel? 

 
(A) Três anos  
(B) Cinco anos 
(C) Oito anos 
(D) Nove anos 
(E) Dez anos 

 

52 Dois terços da população mundial tem um celular, segundo o texto, o que significa dizer que 
 

(A) mais de quatro bilhões de pessoas podem enviar e receber um SMS. 
(B) menos de quatro bilhões de pessoas podem enviar e receber um SMS. 
(C) mais de cinco bilhões de pessoas podem enviar e receber um SMS. 
(D) mais de seis bilhões de pessoas podem enviar e receber um SMS. 
(E) vinte bilhões de pessoas podem enviar e receber um SMS. 

 

53 O texto informa que o SMS foi desenvolvido em(na)  
 

(A) Finlândia. 
(B) Alemanha. 
(C) Europa. 
(D) Silicon Valley. 
(E) Nova York. 

 

54 O texto destaca, como motivo para o aumento do uso de SMS, a chegada no mercado do(s) 
 

(A) Smartphone e da internet. 
(B) cartões chips pré-pagos e da internet. 
(C) Smartphone e, além disso, a aquisição de um celular pelos adolescentes. 
(D) cartões chips pré-pagos e, além disso, a aquisição de um celular pelos adolescentes. 
(E) Smartphone e dos cartões chips pré-pagos. 
 

55 O enunciado que afirma que, “hoje em dia, o SMS é a tecnologia comunicativa mais utilizada” é: 
 

(A) “Der Short Message Service wird 20 Jahre alt” (título) 
(B) “Das Short Message System hat das Leben der Menschen deshalb weit stärker beeinflusst als alles, was in 

Silicon Valley je erdacht wurde” (linhas 13 e 14) 
(C) ”Die ersten Mobiltelefone waren analoge Geräte, und der Markt litt an der Inkompatibilität von Technik und 

Protokollen” (linhas 16 a 18) 
(D) “Merkwürdigerweise interessierte sich am Anfang aber kaum jemand für die neue Form der Kommunikation” 

(linha 29) 
(E) “Heute ist SMS die am intensivsten genutzte Kommunikationstechnologie”(linha 38) 

 


