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1. A soma de todos os números naturais múltiplos de 9  
que são formados por quatro algarismos deixa como resto:   
a) 0  na divisão por 6.     
b) 1 na divisão por 3.     
c) 3  na divisão por 4.     
d) 2  na divisão por 5.     
e) 4  na divisão por 10.     
   
2. Uma maneira de calcular, aproximadamente, a área de 
uma região abaixo do gráfico de uma função é inscrever 
retângulos de bases iguais nesta região, de modo que a 
base dos retângulos esteja sobre o eixo x  e um dos 
vértices de cada retângulo sobre o gráfico da função. 
Usando esta técnica, quanto maior for o número de 
retângulos melhor será a aproximação da área da região 
abaixo do gráfico da função. A figura abaixo é um exemplo 
do uso desta técnica para calcular, aproximadamente, a 

área abaixo do gráfico da função 2f(x) x=  no intervalo 

[a, b]. 
 
 

 
 
Usando a técnica descrita acima, a área aproximada abaixo 

do gráfico da função 
2xg(x) x 1
4

= + +  no intervalo [0,10],  

usando cinco retângulos será de:  
 
a) 30 u.a.    
b) 250 u.a.     
c) 125 u.a.    
d) 110 u.a.    
e) 27,5 u.a.    
   
3. O número de termos da P.G.  
 

10 2 2a, b, , c, , , , d, e
27 9 25

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

K  é igual a:  

 
a) 9     
b) 10     
c) 8     
d) 11     
e) 12     
   
 
 

4.   Sejam A,B, X e Y  matrizes quadradas de ordem 2  

tais que, 
1 2

A
3 2
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥−⎣ ⎦
 e 

0 2
B .

1 4
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥−⎣ ⎦
 

 
A soma dos determinantes das matrizes X  e Y  sabendo 

que 2X 2Y A B− = ⋅  e rX 2Y A− + =  é igual a:  
a) 4−     
b) 72−     
c) 144−     
d) 24−     
e) 102−     
   
5. Uma loja de material para pintura fabrica tintas de cores 
personalizadas, usando uma máquina que mistura até 3  
cores iniciais em proporções que podem ser ajustadas de 
20%  em 20%.  Sabendo que há 4  cores iniciais para se 
escolher, o número de cores que podem ser oferecidas, 
incluindo as iniciais puras, é:  
a) 48     
b) 52     
c) 28     
d) 44     
e) 76     
   
6. Considere as sentenças abaixo, e assinale (V) para 
verdadeira e (F) para falsa. 
 
(     )  Se o raio de uma esfera de raio 2  for multiplicado 

por 3,  então o volume dessa esfera também ficará 
multiplicado por 3.  

(     )  O produto das diagonais de um paralelepípedo reto 
retângulo de dimensões 4 cm, 2 cm  e 2 cm  é 

igual a 576.  
(     )  Se um cilindro e um cone circular reto possuem a 

mesma altura e o raio do cilindro é o dobro do raio do 
cone, então o volume do cilindro é 12  vezes maior 
que o volume do cone. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo.  
a) V – V – F    
b) F – V – V    
c) F – V – F    
d) F – F – V    
e) V – F – V    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTEGRAL PRÉ-VESTIBULAR DE ITAJAÍ | PROVA DE BOLSAS 13/01/2019 
 

Página 4 de 16 
 

7. Uma sala de base quadrada tem as 4  paredes 
totalmente revestidas por espelhos planos. Em um ponto 
qualquer dessa sala coloca-se um emissor de laser paralelo 
ao solo. Sabe-se que o ângulo de reflexão da luz em um 
espelho é igual ao ângulo de incidência. Desconsiderando o 
caso em que o feixe refletido coincide com o feixe original, 
após o laser refletir-se em duas paredes, analise as 
proposições.  
 
I.  Se a reflexão ocorrer em duas paredes opostas, o feixe 

refletido será paralelo ao feixe original.  
II. Se a reflexão ocorrer em duas paredes adjacentes, o 

feixe refletido será paralelo ao feixe original.  
III. Se a reflexão ocorrer em duas paredes adjacentes, o 

feixe refletido formará um ângulo de 90°  com o feixe 
original.  

IV. O ângulo entre o feixe refletido e o feixe original 
depende da posição do emissor de laser na sala.  

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
b)  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    
c)  Somente a afirmativa I é verdadeira.    
d)  Somente a afirmativa IV é verdadeira.    
e) Somente a afirmativa II é verdadeira.    
   
8. Se m  é a soma de todas as raízes da equação 
tg(x) 2sen(2x) 0,− =  com x [0, 2 ],π∈  então 

2
2mcos cos (m)

π
⎛ ⎞

−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 é igual a:  

a) 1    
b) 2     
c) 0     
d) 2−     
e) 1−     
   
9.   Leia o texto a seguir. 
 
Durante muito tempo, a morte celular foi considerada um 
processo passivo de caráter degenerativo. Entretanto, 
estudos demonstraram que organismos multicelulares são 
capazes de induzi-la de maneira programada e em resposta 
a estímulos intracelulares ou extracelulares, como, por 
exemplo, ativando a apoptose. Esse fenômeno biológico, 
além de desempenhar um papel importante no controle de 
diversos processos vitais, está associado a inúmeras 
doenças, como o câncer. 
 
(Adaptado de: GRIVICICH, I.; REGNER, A.; ROCHA, A. B. Morte Celular por 
Apoptose. Revista Brasileira de Cancerologia. 2007, 53(3), p. 335.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a apoptose, 
atribua (V) verdadeiro ou (F) falso às afirmativas a seguir. 
 
(      )  A apoptose ocorre quando a célula, por sofrer um 

dano externo, rompe suas membranas e derrama o 
seu conteúdo enzimático nas células vizinhas. 

(      )  Durante a apoptose, ocorre a destruição das células 
por ação enzimática nas suas estruturas internas. 

(      )  A apoptose é ativa nos tecidos embrionários, 
enquanto que, nos tecidos adultos, tal processo é 
geneticamente desativado. 

(     )  A proteína p53 desencadeia a apoptose de células 
que apresentam danos no seu DNA, os quais não 
podem ser reparados. 

(     )  Destruição do citoesqueleto, da membrana celular e 
da cromatina são características da apoptose. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, F, V, F    
b) V, F, F, V, F    
c) F, V, V, F, V    
d) F, V, F, V, V    
e) F, F, V, F, V    
   
10. Nos supermercados, encontramos diversos alimentos, 
enriquecidos com vitaminas e sais minerais. Esses 
alimentos têm como objetivo a suplementação de nutrientes 
necessários ao metabolismo e ao desenvolvimento do 
indivíduo. 
Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre 
nutrição e saúde, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A vitamina A está envolvida na produção de hormônios e 
associada à exposição solar. 
II. A falta de vitamina C pode levar aos sintomas de 

fraqueza e sangramento das gengivas, avitaminose 
denominada escorbuto. 

III. O cálcio tem importância para a contração muscular e a 
coagulação do sangue. 
IV. O ferro faz parte da molécula de hemoglobina, 
prevenindo a ocorrência de anemia. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
11. O vazamento de petróleo causado pela explosão da 
plataforma oceânica no Golfo do México, em abril de 2010, 
provocou um desastre ambiental de grandes proporções. 
Com relação às possíveis consequências das manchas de 
petróleo na superfície do oceano, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. Interferem na passagem de luz, prejudicando a 
fotossíntese das algas. 
II. Provocam a proliferação de dinoflagelados, causando o 
fenômeno da “maré vermelha”. 
III. Modificam o pH da água do oceano, liberando gases que 

ocasionam o aumento do buraco na camada de ozônio. 
IV. Afetam a difusão do oxigênio da atmosfera para a água 
do oceano. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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12. Atletas utilizam seus membros anteriores para a 
realização de lançamentos. As figuras a seguir representam 
membros anteriores de diferentes espécies animais. 
 

 
 
De acordo com as figuras e os conhecimentos sobre 
características evolutivas dos animais, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. Por terem funções distintas, os membros anteriores de 

humanos e de aves apresentam esqueletos com 
estrutura diferente. 

II. Os membros anteriores de morcegos e de humanos são 
estruturas que surgiram de forma independente, com 
origem embrionária diferente. 

III. As estruturas ósseas das asas de morcegos e de aves 
são homólogas, pois são derivadas de um ancestral 
comum. 

IV. No processo de adaptação para o voo, asas de aves e 
de morcegos evoluíram independentemente, fenômeno 
conhecido como evolução convergente. 

Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b)  Somente as afirmativas II e IV são corretas.    
c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d)  Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e)  Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.    
   
13. Um menino tem o lobo da orelha preso e pertence a 
uma família na qual o pai, a mãe e a irmã possuem o lobo 
da orelha solto. Esta diferença não o incomodava até 
começar a estudar genética e aprender que o lobo da 
orelha solto é um caráter controlado por um gene com 
dominância completa. Aprendeu também que os grupos 
sanguíneos, do sistema ABO, são determinados pelos 
alelos IA, IB e i. Querendo saber se era ou não filho biológico 
deste casal, buscou informações acerca dos tipos 
sanguíneos de cada um da família. Ele verificou que a mãe 
e a irmã pertencem ao grupo sanguíneo O e o pai, ao grupo 
AB. 
 
Com base no enunciado é correto afirmar que  
a)  a irmã é quem pode ser uma filha biológica, se o casal 

for heterozigoto para o caráter grupo sanguíneo.    
b)  ambos os irmãos podem ser os filhos biológicos, se o 

casal for heterozigoto para os dois caracteres.     
c)  o menino é quem pode ser um filho biológico, se o casal 

for heterozigoto para o caráter lobo da orelha solta.    
d)  a mãe desta família pode ser a mãe biológica de ambos 

os filhos, se for homozigota para o caráter lobo da orelha 
solta.    

e)  o pai desta família pode ser o pai biológico de ambos os 
filhos, se for homozigoto para o caráter grupo sanguíneo.    

   

14. O ambiente terrestre favoreceu a sobrevivência das 
plantas em relação ao meio aquático, pois há maior 
incidência de luz solar e maior disponibilidade de gases. A 
conquista desse ambiente pelas plantas tornou-se possível 
pelo desenvolvimento de estruturas correlacionadas à 
obtenção, à conservação e à diminuição da perda de água. 
A evolução de um sistema vascular e o surgimento da 
semente e da flor permitiram a diversidade das 
angiospermas. Acerca do tema, considere as afirmativas a 
seguir: 
 
1.  As plantas terrestres sobrevivem, crescem e se 

reproduzem porque são capazes de tolerar a 
dessecação. 

2.  A máxima redução do gametófito nas angiospermas está 
diretamente correlacionada à independência da água 
para a fecundação. 

3.  As pteridófitas são plantas de maior porte, nas quais a 
geração gametofítica é perene e o protalo 
fotossintetizante é independente do esporófito. 

4.  Os musgos são plantas de pequeno porte por não 
possuírem tecidos condutores especializados. Possuem 
rizoides para a absorção da água e adesão ao solo, o 
que permite a sua sobrevivência no ambiente terrestre. 

5.  Nas plantas terrestres, o surgimento de poros que 
controlam sua abertura e fechamento tornou possível 
efetuar as trocas gasosas e evitar a perda de água. 

 
Assinale a alternativa correta.   
a)  Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.     
b)  Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.     
c)  Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.     
d)  Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras.     
e)  Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras.    
   
15. Os efeitos especiais do isoeugenol presente na noz-
moscada são conhecidos desde a antiga China. É notória a 
importância que essa molécula exerceu no comércio e na 
construção e destruição de cidades. 
 

 
 
Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
 
(     )  A molécula apresenta estrutura alicíclica   
insaturada. 
(     )  Apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos 
secundários e 1 carbono terciário. 
(     )  É uma estrutura com grupos funcionais compostos. 
(     )  O grupo funcional hidroxila é caracterizado como 
álcool. 
(     )  Segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa 
molécula apresenta caráter básico. 
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Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V – F – V – V – F.    
b) V – F – F – F – V.    
c) F – V – V – F – F.    
d) F – V – F – V – V.    
e) F – F – V – V – F.    
   
16. A tecnologia Touch Screen possibilita acesso à Internet 
com um toque ou um deslizar sobre a tela. Dentre as 
tecnologias conhecidas, cita-se a tela capacitiva sensível ao 
toque, constituída, por exemplo, de um painel de vidro ou 
plástico revestido com camadas internas de uma mistura de 
óxidos condutores (In2O3) e (SnO2). Ao tocarmos o vidro 
com o dedo, há descarga do capacitor (retirada ou doação 
de elétrons da superfície), sendo detectada a posição do 
toque. Atualmente, pesquisas visam projetar telas flexíveis, 
resistentes e finíssimas fazendo uso de grafeno, material 
com alta condutividade elétrica composto por átomos de 
carbono densamente alinhados. Cada um deles liga-se a 
três outros átomos de carbono em uma rede com forma de 
colmeia de abelhas (hexagonal), de um átomo de 
espessura. 
Com relação a essa descrição, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O grafeno é uma substância inorgânica e possui 

hibridação sp3. 
II. O grafeno possui elétrons livres na ligação pi ( )π  

deslocalizada, devido à hibridação sp2, conferindo 
caráter condutor ao grafeno. 

III. Os números de oxidação do índio e do estanho são, 
respectivamente, +3 e +4. 

IV. No grafite, que é uma forma alotrópica do grafeno, a 
rede está disposta em camadas unidas por forças de 
Van der Waals. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
17. Alguns tipos de vidros destinados à construção civil são 
autolimpantes devido à presença de filmes 
nanoestruturados depositados em sua superfície. Vidros 
com filmes de TiO2, que apresentam propriedades 
fotocatalíticas, quando submetidos à radiação ultravioleta 
proveniente do sol, auxiliam na decomposição de 
compostos orgânicos aderidos na superfície do vidro. A 
reação a seguir é um exemplo de decomposição de um 
composto orgânico na presença de radiação ultravioleta 
(UV) catalisado por TiO2. 
 

( ) ( ) ( ) ( )
2luzUV TiO

2s 2 g 2 gComposto orgânico 26O 18CO 18H O++ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + l

 
Com respeito a essa reação, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. Na reação de decomposição, observa-se a oxidação dos 

átomos de carbono presentes no composto orgânico. 
II. O composto orgânico é o ácido octadecanoico. 
III. O catalisador TiO2 diminui a energia de ativação da 

reação de decomposição do composto orgânico. 
IV. O catalisador TiO2 aumenta o rendimento da reação. 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
18. Resolva as etapas a seguir. 
 
Etapa 1 - Substituir os hidrogênios dos carbonos 
insaturados do but-2-eno por radicais isopropila e etila. 
Etapa 2- Submeter a substância resultante da etapa 1 a 
uma reação de hidrogenação catalítica. 
Etapa 3- Submeter a substância resultante da etapa 2 a 
uma reação de monocloração. 
 
Considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A substância resultante da etapa 1 é o 2,3,4 trimetil hex-3-
eno. 
II. A substância obtida na etapa 2 é um hidrocarboneto de 
cadeia saturada. 
III. As substâncias resultantes das etapas 1 e 2 são 
isômeros de função. 
IV. Na etapa 3, átomo de cloro substituirá preferencialmente 
o hidrogênio de carbonos primários. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
19. Nas células com quantidades abundantes de O2, a 
glicose é oxidada completamente em CO2 e H2O. 
Durante atividades físicas extenuantes, a exemplo do que 
ocorre em práticas desportivas, as células musculares 
podem ficar carentes de O2 e, neste caso, ocorre o 
processo da glicólise, que é a transformação da glicose em 
ácido lático. 
De acordo com o processo de glicólise e com os dados 
considere as afirmativas a seguir. 
 
Dados: 
Oxidação da glicose: 
C6H12O6(s) + 6O2(g) →  6CO2(g) + 6H2O( l )  
HΔ = −2808 kJ 

 
Oxidação do ácido lático: 
CH3CH(OH)COOH(s) + 3O2(g) →  3CO2(g) + 3H2O( l ) 
HΔ = −1344 kJ 

 
I. O processo de fermentação lática garante o suprimento 

de energia para a contração muscular em situações de 
emergência. 

II. A formação do ácido lático nas células musculares causa 
cãibra, porque ele se ioniza com O+, aumentando o pH 
da célula. 

III. O processo da glicólise é exotérmico com entalpia    
padrão igual a 120kJ. 

IV. O ácido lático é monoionizável. 
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Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.    
   
20. O eugenol, um composto de fórmula molecular 

10 12 2C H O ,  é um ingrediente ativo do cravo-da-índia. O 
benzeno, um líquido inflamável e incolor, é um composto 
tóxico. O eugenol tem um ponto de ebulição de 256 C°  e o 

benzeno, de 80,10 C.°  
Sabendo que uma quantidade de eugenol foi dissolvida em 
10,0g  de benzeno e que a constante ebuliométrica eK  do 

benzeno é 12,53( Cmolal ),−+ °  considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O ponto de ebulição do benzeno continuará sendo 
80,10 C,°  mesmo com a adição de eugenol. 
II. A quantidade de eugenol necessária para elevar a 
temperatura em 1 C°  é de 0,648g.  
III. Se fossem dissolvidas 1,298g de eugenol em 10,0g  

de benzeno, a fração molar de benzeno nesta mistura 
seria de 0,942.  

IV. A dissolução do eugenol no benzeno diminuirá a 
pressão de vapor do benzeno. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
21. Os resistores 2R  e 3R  são ligados em paralelo e esta 

associação é ligada em série com o resistor 1R , como 
mostra a figura. A configuração final é ligada a uma pilha 
que fornece tensão V  para o circuito. Considere a situação 
em que 1 2 3R R R R.= = =  
 

 
 
Analise as proposições em relação à eletrodinâmica.  
 
I. 1 2V 2V=  e 1 2i 2i=  

II. 1 3V 3V=  e 1 3i 3i=   

III. 2 3i i=  e 2 3V 2V=  

IV. a corrente elétrica total vale 2V 3R  

V. a resistência elétrica total vale 3R 2 
 
 
 

Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.     
   
22. Uma corrente elétrica é induzida em um anel condutor 
que está no plano horizontal, e o sentido de circulação dos 
portadores de corrente é horário, quando vista de cima. 
 
Com base nas informações, analise as proposições.  
 
I. Um campo magnético constante aponta verticalmente 

para baixo.  
II. Um campo magnético, cuja magnitude está aumentando, 

aponta verticalmente para cima.  
III. Um campo magnético, cuja magnitude está aumentando, 

aponta verticalmente para baixo.  
IV. Um campo magnético, cuja magnitude está diminuindo, 

aponta verticalmente para baixo.  
V. Um campo magnético, cuja magnitude está diminuindo, 

aponta verticalmente para cima.  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.    
c) Somente a afirmativa I é verdadeira.    
d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
   
23.   Um automóvel de passeio, em uma reta longa de uma 
rodovia, viaja em velocidade constante de 100 km h e à 

sua frente, à distância de 1,00 km, está um caminhão que 

viaja em velocidade constante de 80 km h.  O automóvel 

tem de comprimento 4,50m  e o caminhão 30,0 m. A 
distância percorrida pelo carro até ultrapassar 
completamente o caminhão é, aproximadamente, igual a:  
a) 517m     

b) 20,7 km     

c) 515m     

d) 5,15 km    

e) 5,17 km    
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24. No contexto histórico da virada do século XIX para o 
século XX, Lord Kelvin proferiu uma palestra e afirmou que 
não havia mais muitos pontos obscuros para serem 
resolvidos pela Física. Destacou que existiam apenas dois 
problemas: o primeiro referente a não detecção do vento de 
éter (resultado nulo do experimento de Michelson-Morley), e 
o segundo, relacionado à partição de energia (emissão e 
absorção da radiação de corpo negro).  
 
Em relação ao avanço na construção de conhecimento em 
Física, decorrente dos dois problemas apontados por Lord 
Kelvin, assinale a alternativa correta.  
a)  Os pontos obscuros apontados por Lord Kelvin não se 

configuraram em problemas científicos, e foram 
ignorados pela Ciência.    

b)  Os problemas sinalizados por Lord Kelvin foram 
solucionados pela mecânica newtoniana, sendo 
necessário apenas um refinamento experimental.    

c)  A Ciência, em particular a Física, não avançou mediante 
a resolução de problemas e aos pontos obscuros 
apontados por Lord Kelvin, que retratavam apenas 
dúvidas pessoais dele próprio.    

d)  Max Planck foi o único a solucionar os dois problemas 
apontados por Lord Kelvin e, por isso, Planck é 
considerado por muitos o “Pai da Mecânica Quântica”.    

e)  Os pontos obscuros destacados por Lord Kelvin foram 
determinantes na condução de mudanças radicais na 
Física, culminando na construção das teorias quânticas e 
relativísticas.    

   
25. Analise as proposições com relação às leis da 
termodinâmica.  
 
I. A variação da energia interna de um sistema 

termodinâmico é igual à soma da energia na forma de 
calor fornecida ao sistema e do trabalho realizado sobre o 
sistema.  

II. Um sistema termodinâmico isolado e fechado aumenta 
continuamente sua energia interna.  

III. É impossível realizar um processo termodinâmico cujo 
único efeito seja a transferência de energia térmica de 
um sistema de menor temperatura para um sistema de 
maior temperatura.  

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    
d) Somente a afirmativa II é verdadeira.    
e) Todas afirmativas são verdadeiras.    
   
26. Um estudante pretende observar inteiramente uma 
árvore de 10,80 m de altura, usando um espelho plano de 
80,0 cm. O estudante consegue seu objetivo quando o 
espelho está colocado a 5,0 m de distância da árvore. A 
distância mínima entre o espelho e o estudante é:  
a) 0,40 m    
b) 0,50 m    
c) 0,20 m    
d) 0,60 m    
e) 0,80 m    
   
 
 
 
 

27. O cristianismo católico tornou-se religião oficial do 
Império Romano no ano de 380 d.C., data da edição do 
famoso édito de Tessalônica, outorgado pelo Imperador 
Teodósio. Desde a sua criação até este momento, a 
caminhada foi dura e difícil para os seguidores de Cristo. 
Exemplo disso foram as perseguições movidas por alguns 
imperadores romanos, eternizadas pelos relatos fantásticos 
e emotivos de vários escritores e historiadores cristãos.  
 
Podemos apontar como principais causas dessas 
perseguições:  
a)  O ódio e a intolerância tanto das autoridades como da 

população pagã do mundo romano, que viam na figura 
de Cristo e na comunidade cristã uma ameaça ao poder 
do Imperador.    

b)  A constante penetração de elementos cristãos tanto nas 
filas do exército imperial romano como em cargos 
administrativos de elevada importância, que poderiam 
servir de “mau exemplo” tanto em termos políticos como 
ideológicos.    

c)  Aspectos de índole moral, na medida em que os cristãos 
eram acusados pelos pagãos de realizarem orgias e 
assassinatos de crianças em seus rituais.    

d)  A associação entre os cristãos e os inimigos bárbaros 
que punha em risco a estabilidade política e religiosa 
interna do mundo imperial romano.    

e)  A necessidade de oferecer à população de Roma “pão e 
circo”, com os cristãos sendo sacrificados na arena do 
Coliseu para minimizar a ameaça de revoltas populares 
contra as autoridades imperiais.    

   
28. Os movimentos messiânicos brasileiros, como Canudos 
e Contestado, ocorreram entre o final do século XIX e início 
do XX. Sobre esses movimentos, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
1. Foram movimentos de resistência social, liderados pelos 

anarquistas de origem italiana. 
2. Foram movimentos baseados na religiosidade popular, 

como reação à laicização do estado brasileiro imposta 
pela proclamação da República. 

3.  Foram movimentos religiosos liderados pela Igreja 
Católica, contrária às reformas políticas do estado 
brasileiro. 

4. Foram movimentos relacionados à disputa pelo poder 
local e à luta pela terra, acirrados pelas reformas 
impostas pelo regime republicano. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
e) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.    
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29. No final dos anos 1960 e início de 1970, a sociedade 
brasileira experimentou os “anos de chumbo” da ditadura 
civil-militar, em especial após o silêncio imposto pelo Ato 
Institucional nº 5, de 1968.  
 
No campo cultural, considere as seguintes afirmativas: 
1.  A repressão civil-militar fez com que o conflito ideológico 

da Guerra Fria se esgotasse no Brasil. 
2. Houve investimentos massivos nos meios de 

comunicação de massa, visando a eficácia da 
propaganda política do regime. 

3.  Uma das reações à repressão foi a explosão do 
movimento de consciência negra no Brasil. 

4.  A censura e a consolidação de novos meios de 
comunicação de massa provocaram a criação de novos 
espaços e estilos culturais, como a Tropicália. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.    
b)  Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    
c)  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
d)  Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.    
e)  As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
   
30. O fim do comunismo na Europa Oriental e na União 
Soviética, entre 1989 e 1991, foi um fato inesperado para a 
maioria da comunidade acadêmica e política, pois ele não 
apresentava sinais aparentes de deterioração. O historiador 
Mark Mazower declarou: “A liberdade foi a consequência; o 
desejo de liberdade não foi necessariamente a causa”. 
 
Segundo essa afirmação e os conhecimentos sobre o 
assunto, é correto afirmar:  
a)  O comunismo terminou com a queda do Muro de Berlim 

e a reunificação alemã, depois que os comunistas 
reconheceram a legitimidade do sindicato Solidariedade, 
cujo líder era Lech Walesa, levando a economia dos 
países a se modernizar.    

b)  Nesse processo, predominaram os interesses do capital 
privado ocidental, que desejava acabar com o 
comunismo para implantar o liberalismo no leste, com o 
desmonte do Estado de Bem-Estar sem uma base 
alternativa para sustentar as economias daqueles 
países.    

c)  O que fez o comunismo sucumbir foi a dissolução da 
União Soviética, após a assinatura dos tratados de 
desarmamento nuclear com os Estados Unidos, dando 
fim à Guerra Fria e, por consequência, à necessidade de 
manter a cortina de ferro.    

d)  O fator preponderante foi a desistência da União 
Soviética em manter seu império, pois se tornara uma 
política dispendiosa e que levava à instabilidade político-
militar dos países satélites.    

e)  O fim do comunismo foi resultado de muitos fatores, nos 
quais as lutas populares só tiveram peso decisivo no 
final (com exceção da Polônia): crise da indústria 
pesada, aliada a desabastecimentos e aumento de 
preços, conduzidos por um partido único em lento 
declínio, após décadas de ditadura e de repressão à 
oposição.    

   
 
 
 
 
 

31. A chamada União das Coroas Ibéricas (1580–1640) 
consistiu no domínio do Reino de Castela sobre o de 
Portugal. 
Naquele momento, os reis da dinastia dos Habsburgos, 
Felipe II, III e IV, subjugaram toda a Península Ibérica, e 
Madri tornou-se capital dos vastos impérios coloniais 
português e espanhol, reduzindo a importância e o status 
da cidade de Lisboa.  
 
Sobre esse período, considere as seguintes afirmativas: 
1.  O domínio castelhano da Península Ibérica, idealizado 

por séculos, teve lugar graças à guerra movida pelo 
Habsburgo Felipe II contra o Rei Dom Sebastião, da 
casa dinástica de Avis, que então detinha a Coroa 
portuguesa. 

2.  O controle holandês sobre o Nordeste açucareiro (1630–
1654) constituiu um resultado direto do controle de 
Castela sobre Portugal, como consequência da 
dificuldade castelhana de controlar militarmente tanto o 
império espanhol como o português. 

3.  Várias instituições e repartições administrativas, 
eclesiásticas e judiciárias foram criadas, visando uma 
maior aproximação entre o Brasil e Castela. Entre tais 
repartições e instituições, estão o Conselho de Índias, 
mais tarde Conselho Ultramarino, as Visitações do Santo 
Ofício às partes do Brasil e o Tribunal Superior da 
Relação, criado na Bahia em 1609. 

4.  A restauração e consolidação de uma nova dinastia 
detentora da Coroa portuguesa, a de Bragança, 
decorreram de um tratado de paz firmado entre Madri e 
Lisboa, o qual pôs fim pacificamente à dominação 
castelhana da parte lusa da Península Ibérica. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente a afirmativa 4 é verdadeira.    
b)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    
c)  Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
d)  Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
e)  As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
   
32. Analise as proposições sobre a II Guerra Mundial (1939-
1945), e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(     )  A II Guerra Mundial foi marcada por atrocidades de 

ambos os lados, como, por exemplo, os campos de 
concentração, o extermínio nazista e o lançamento das 
bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e 
Nagasaki pelos EUA. 

(     )  O Brasil, que durante o período da guerra era governado 
pelo presidente Getúlio Vargas, apoiou os países do 
Eixo. Entre os motivos que levaram o Brasil a enviar 
tropas para lutar nesta guerra foram os ataques de 
submarinos alemães a navios brasileiros e a defesa da 
democracia e da liberdade. 

(     )  A guerra iniciou em 1939, quando as tropas alemãs 
invadiram a Polônia. Nos primeiros anos o Eixo 
(Alemanha, Itália e Japão) obteve várias vitórias contra 
os Aliados. Os rumos da guerra começam a modificar no 
ano de 1941, quando o governo de Adolf Hitler decidiu 
invadir a União Soviética, e os EUA declaram guerra aos 
países do Eixo, após o ataque japonês a Pearl Harbour. 

(     )  Um dos fatores que levou à guerra foi o apoio da 
população alemã às ideias de Adolf Hitler, difundidas no 
livro Mein Kampf (Minha Luta), conhecidas como 
nazistas e que pregavam a superioridade da raça 
germânica em relação a outros grupos, como os judeus, 
comunistas e ciganos. 
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Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo.  
a) F – F – V – V    
b) V – V – F – V    
c) V – F – V – V    
d) V – F – V – F    
e) V – V – V – V    
   
33. No século XX, o transporte rodoviário e a aviação civil 
aceleraram o intercâmbio de pessoas e mercadorias, 
fazendo com que as distâncias e a percepção subjetiva das 
mesmas se reduzissem constantemente. É possível apontar 
uma tendência de universalização em vários campos, por 
exemplo, na globalização da economia, no armamentismo 
nuclear, na manipulação genética, entre outros. 
 
HABERMAS, J. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 
2001 (adaptado). 
 
Os impactos e efeitos dessa universalização, conforme 
descritos no texto, podem ser analisados do ponto de vista 
moral, o que leva à defesa da criação de normas universais 
que estejam de acordo com  
a)  os valores culturais praticados pelos diferentes povos em 

suas tradições e costumes locais.    
b)  os pactos assinados pelos grandes líderes políticos, os 

quais dispõem de condições para tomar decisões.    
c)  os sentimentos de respeito e fé no cumprimento de 

valores religiosos relativos à justiça divina.     
d)  os sistemas políticos e seus processos consensuais e 

democráticos de formação de normas gerais.    
e)  os imperativos técnico-científicos, que determinam com 

exatidão o grau de justiça das normas.    
   
34. A poluição e outras ofensas ambientais ainda não 
tinham esse nome, mas já eram largamente notadas no 
século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. E 
a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou 
protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos 
diversos luddismos, antecipa a batalha atual dos 
ambientalistas. Esse era, então, o combate social contra os 
miasmas urbanos. 
 
SANTOS M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 
EDUSP, 2002 (adaptado). 
 
O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe 
modificações na paisagem e nos objetos culturais 
vivenciados pelas sociedades. De acordo com o texto, 
pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se 
expressaram por meio  
a)  das ideologias conservacionistas, com milhares de 

adeptos no meio urbano.    
b)  das políticas governamentais de preservação dos 

objetos naturais e culturais.    
c)  das teorias sobre a necessidade de harmonização entre 

técnica e natureza.    
d)  dos boicotes aos produtos das empresas exploradoras e 

poluentes.    
e)  da contestação à degradação do trabalho, das tradições 

e da natureza.    
   
 
 
 
 
 

35. A ética precisa ser compreendida como um 
empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e 
rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e 
social. A ética supõe ainda que cada grupo social se 
organize sentindo-se responsável por todos e que crie 
condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. 
A relação entre ética e política é também uma questão de 
educação e luta pela soberania dos povos. É necessária 
uma ética renovada, que se construa a partir da natureza 
dos valores sociais para organizar também uma nova 
prática política. 
 
CORDI et al. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2007 (adaptado). 
 
O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos 
problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos 
ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque 
e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como  
a)  instrumento de garantia da cidadania, porque através 

dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com 
valores coletivos.    

b)  mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da 
natureza do homem ser ético e virtuoso.    

c)  meio para resolver os conflitos sociais no cenário da 
globalização, pois a partir do entendimento do que é 
efetivamente a ética, a política internacional se realiza.    

d)  parâmetro para assegurar o exercício político primando 
pelos interesses e ação privada dos cidadãos.    

e)  aceitação de valores universais implícitos numa 
sociedade que busca dimensionar sua vinculação à 
outras sociedades.    

   
36. A fronteira do México com os Estados Unidos tem 
protagonizado distintos processos de natureza social, 
econômica e espacial. Sobre essa realidade, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
1. Observa-se um intenso processo migratório ilegal do 

México com destino aos Estados Unidos, 
desencadeando ações radicais por parte do governo 
americano, como a construção de um muro para marcar 
a fronteira e dificultar o ingresso de migrantes 
clandestinos nos EUA. 

2. Há uma importante relação industrial entre os dois 
países, sobretudo por meio da ação das maquiladoras, 
indústrias americanas instaladas do lado mexicano que 
se aproveitam de isenções tarifárias, importam 
componentes dos Estados Unidos, executam a 
montagem dos produtos utilizando-se do baixo custo da 
mão de obra mexicana e exportam os produtos 
acabados para os EUA, com preços normalmente abaixo 
daqueles praticados pelas indústrias que produzem em 
território americano. 

3. Os problemas existentes entre ambos os países podem 
ser atribuídos à separação física estabelecida por essa 
fronteira: o México compõe a América Central e os 
Estados Unidos a América do Norte.  

4. A importância da fronteira entre EUA e México em 
relação à migração e ao processo de localização das 
maquiladoras se justifica pelo fato de as maiores cidades 
mexicanas estarem localizadas na região de fronteira, 
inclusive a capital, Cidade do México. 

5. As remessas de dólares que os imigrantes fazem para 
suas famílias no país de origem contribuem com 
expressiva parcela da economia mexicana. 
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Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
b)  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
c)  Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.    
d)  Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.    
e)  Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras.    
   
37. Sobre os conhecimentos científicos e das populações 
tradicionais ligados à astronomia, ao clima, às fases da lua, 
às estações do ano e à agricultura, é correto afirmar:  
a)  Atualmente, esses conhecimentos têm pouca relevância 

para a agricultura, porque o desenvolvimento tecnológico 
tornou as atividades agrícolas independentes deles.    

b)  Os saberes científicos passam a ter baixa correlação 
entre si quando são aprofundados, o que diminuiu a 
capacidade de domínio humano sobre a natureza.    

c)  Os saberes tradicionais possuem alta relevância, por 
tornar a agricultura uma atividade imune a eventos 
climáticos catastróficos.    

d)  As populações tradicionais, cujo modo de vida está 
ligado à agricultura, possuem amplo e refinado 
conhecimento desses elementos.    

e)  A correlação entre esses elementos e a agricultura 
desaparece na medida em que os conhecimentos 
científicos e tecnológicos se ampliam, isentando a 
agricultura de suas influências.    

   
38. Nos últimos anos, no Brasil, tem chamado a atenção a 
expansão do plantio de cana-de-açúcar para produção do 
etanol, utilizado como combustível. No dia 17/09/2009, o 
governo lançou um programa denominado Zoneamento 
Agroecológico da Cana-de-açúcar, que visa ordenar o 
avanço dessa cultura sobre o território, proibindo sua 
expansão sobre alguns biomas, haja vista que isso poderá 
trazer impactos negativos no meio ambiente.  
 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.  
a)  O bioma Amazônia, por sua grande extensão geográfica 

e vastas áreas ainda não usadas para agricultura, é 
considerado um espaço adequado para a expansão da 
cana-de-açúcar.    

b)  O bioma Pantanal, devido à abundância de recursos 
hídricos necessários ao desenvolvimento da cana-de-
açúcar, é tido como área ideal para seu plantio.    

c)  Existem, em território brasileiro, milhões de hectares de 
terra subutilizados que podem ser revertidos ao plantio 
de cana-de-açúcar, sendo desnecessário o avanço sobre 
biomas ainda conservados.    

d)  Remanescentes florestais não utilizados na região 
Sudeste podem ser incorporados como áreas de plantio, 
evitando assim sua expansão sobre biomas 
ambientalmente mais suscetíveis.    

e)  No Centro-Sul brasileiro não haverá expansão da cana-
de-açúcar, porque as áreas agrícolas já estão 
incorporadas à dinâmica produtiva.    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Os índices mínimos de uso da terra utilizados 
atualmente pelo INCRA para que ela cumpra sua função 
social foram elaborados em 1980, com base nos 
indicadores de produtividade das lavouras e dos rebanhos 
por hectare, levando-se em conta o nível técnico da 
agropecuária, segundo os dados do censo agropecuário de 
1975 do IBGE. Hoje eles estão completamente defasados, 
pois, por exemplo, no estado de São Paulo, basta produzir 
1.900 kg/hectare de milho para que a propriedade seja 
considerada produtiva. Entretanto, a produtividade média 
do milho nesse estado na safra de 2005/6 foi de 4.150 
kg/ha. E por que até agora esses índices não foram 
atualizados? Porque assim imóveis com baixas 
produtividades escapam da desapropriação e da reforma 
agrária. 
 
(Adaptado de: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. "Me engana que eu gosto": A não 
atualização dos índices de produtividade da terra no governo Lula. Rádio Agência 
Notícias do Planalto, 26 mar. 2007.) 
 
A respeito desse tema, considere as seguintes afirmativas: 
1.  A expansão das áreas para agropecuária, elevando os 

indicadores de produtividade, mostra que os índices de 
uso da terra não precisam ser atualizados, pois ainda 
estão de acordo com as necessidades do campo. 

2.  O debate sobre a atualização dos índices de 
produtividade mostra que, na dinâmica da reforma 
agrária, convergem aspectos legais, técnico-produtivos e 
sobretudo políticos. 

3.  A mudança dos indicadores da função social da terra 
ajuda a reforma agrária, pois mostra que esta deve ser 
implementada onde não foram alcançados altos índices 
de produtividade. 

4.  A resistência à atualização dos índices de produtividade 
revela a manutenção do latifúndio, que teve sua origem 
na forma de repartição da terra realizada pelos 
portugueses após a conquista e se prolonga até os 
nossos dias, como uma estrutura produtiva que condena 
o campo à subutilização. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente a afirmativa 1 é verdadeira.    
b)  Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
c)  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
d)  Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.    
e)  Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTEGRAL PRÉ-VESTIBULAR DE ITAJAÍ | PROVA DE BOLSAS 13/01/2019 
 

Página 12 de 16 
 

40. A figura a seguir ilustra duas representações da região 
Sul do Brasil em projeções cartográficas (Mercator e UTM – 
Universal Transversa de Mercator). Apesar do uso de uma 
mesma escala, é possível observar que elas apresentam 
tamanho diferenciado.  
 

 
 
Quanto a isso, é correto afirmar:  
a)  As Projeções de Mercator e Universal Transversa de 

Mercator apresentam o mesmo processo de deformação, 
podendo-se atribuir as alterações no tamanho das 
representações a interesses políticos.    

b)  As duas representações estão corretas, devendo-se a 
deformação ao fato de que os estados da região Sul 
apresentam menor relevância econômica no contexto 
nacional.    

c)  As projeções Universal Transversa de Mercator e de 
Mercator são diferentes e empregam distintos processos de 
deformação, alterando o tamanho das representações.    

d)  A representação que utiliza a Projeção de Mercator está 
correta, uma vez que é oficialmente empregada no Brasil 
para a representação do território nacional, enquanto que 
aquela que utiliza a Projeção UTM é inadequada, pois se 
aplica a representações em escala global.    

e)  Apesar de as escalas apresentarem valores idênticos, as 
figuras foram deformadas aleatoriamente, provocando as 
diferenças no tamanho.    

   
41. Planícies são ambientes geomorfológicos que apresentam 
relevo plano, ou suavemente ondulado, com dimensões 
variadas, onde são predominantes os processos de deposição 
e acumulação de sedimentos. Planícies aluviais são aquelas 
formadas por sedimentos de rios. Sobre esses ambientes, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Planície aluvial corresponde ao leito maior de um rio e 

sazonalmente sua área é ocupada pelas águas dos canais 
fluviais. 

2. O estabelecimento de áreas urbanas em ambientes de 
planícies aluviais acarreta sérios problemas sociais, devido 
aos efeitos negativos das inundações periódicas para a 
população residente. 

3. No planejamento do uso do solo nas planícies aluviais, é 
necessário considerar a suscetibilidade de contaminação do 
lençol freático, pois nesses ambientes ele se encontra mais 
próximo da superfície. 

4. As cidades localizadas em planícies aluviais, ao contrário 
daquelas localizadas em ambientes sem risco de enchentes, 
exigem processos de planejamento, como os planos de uso 
e ocupação do solo. 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.    
   
42. Leia o texto a seguir. 
 
Assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da 
natureza orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento 
da história humana. A produção dos meios imediatos de 
vida, materiais e, por conseguinte, a correspondente fase 
de desenvolvimento econômico de um povo ou de uma 
época é a base a partir da qual tem se desenvolvido as 
instituições políticas, as concepções jurídicas, as ideias 
artísticas. A descoberta da mais-valia clareou estes 
problemas. 
 
(Adaptado de: ENGELS, F. Discurso diante do túmulo de Marx. 1883. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/83-tumba.htm>. Acesso em: 11 set. 2017.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
concepção materialista da história, assinale a alternativa 
correta.  
a)  Existem leis gerais e invariáveis na história, que fazem a 

vida social retornar continuamente ao ponto de partida, 
isto é, a uma forma idêntica de exploração do homem 
sobre o homem.    

b)  A mais-valia, ou seja, uma maneira mais eficaz de os 
proprietários lucrarem por meio da venda dos produtos 
acima de seus preços, é uma manifestação típica da 
sociedade capitalista e do mundo moderno.    

c)  O darwinismo social é a base da concepção materialista 
da história na medida em que esta teoria demonstra 
cientificamente que somente os mais aptos podem 
sobreviver e dominar, sendo os capitalistas um exemplo.    

d)  A partir de intercâmbios na infraestrutura da vida social, 
desenvolve-se um conjunto de relações que passam a 
integrar o campo da superestrutura, com uma 
interdependência necessária entre elas.    

e)  A sociedade burguesa, por intensificar a exploração dos 
homens através do trabalho assalariado, constitui-se em 
forma de organização social menos desenvolvida que as 
anteriores.    

   
43. Nos últimos anos, os suicídios têm se tornado uma 
constante em diversas empresas do mundo. Na China, por 
exemplo, a fim de evitar que os funcionários de uma 
empresa saltassem pela janela do prédio, a gerência, 
conscienciosamente, instalou redes na parte externa. 
 
Com base nos conhecimentos sobre o mundo do trabalho 
contemporâneo, considere as afirmativas a seguir. 
 
I.  As práticas neo ou pós-fordistas adotadas pelas empresas 

têm limitado os suicídios de trabalhadores às fábricas de 
organização mais tradicionais. 

II.  Os métodos de trabalhos inspirados no toyotismo acentuam 
o gerenciamento do estresse e, consequentemente, o 
desgaste da força de trabalho. 

III.  A racionalização do trabalho proposta por Taylor baseou-se 
no controle dos tempos e movimentos e foi aprimorada por 
Ford com a esteira rolante. 

IV.  O absenteísmo e a rotatividade nos chamados “empregos 
MacDonalds” alinham-se como problemas para a utilização 
da força de trabalho no capitalismo globalizado. 
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Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b)  Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d)  Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e)  Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
44. No pensamento sociológico clássico e contemporâneo, 
as dimensões igualdade, diferença e diversidade assumem 
importância para estudos relacionados à questão das 
desigualdades sociais. 
 
Com base nos conhecimentos sobre as perspectivas 
sociológicas que explicam a desigualdade social, no 
cotidiano das sociedades capitalistas, assinale a alternativa 
correta.  
a)  A sociologia weberiana, quando analisa as modernas 

sociedades ocidentais, demonstra que os fatores 
econômicos e os antagonismos entre as classes 
determinam as hierarquias de poder e os tipos de 
dominação.    

b)  As análises de Marx defendem a ideia de que as 
mudanças mais recentes na ordem mundial capitalista 
alteraram a preeminência das classes na explicação das 
assimetrias sociais e diversidades culturais.    

c)  Na sociologia de Bourdieu, os fatores econômicos, 
simbólicos e culturais, a exemplo da renda, do prestígio 
e dos saberes, incorporados pelos agentes em seu 
cotidiano e em sua trajetória de vida, são responsáveis 
pela diferenciação de posições nos campos sociais.    

d)  No pensamento funcionalista, a origem da desigualdade 
social encontra-se nas contradições econômicas e 
políticas entre os agrupamentos, que mantêm relações 
uns com os outros para produzir e reproduzir a estrutura 
social.    

e)  Para os pensadores críticos do neoliberalismo, a 
mobilidade dos indivíduos de um estrato social para 
outro, no Brasil, é acompanhada igualmente por 
mudanças na estrutura de classes sociais, na medida em 
que pobres e ricos se aproximam.    

   
45. A ordem e o progresso constituem partes fundamentais 
da Sociologia de Auguste Comte. 
Com base nas ideias comteanas, assinale a alternativa 
correta.  
a)  A ordem social total se estabelece de acordo com as leis 

da natureza, e as possíveis deficiências existentes 
podem ser retificadas mediante a intervenção racional 
dos seres humanos.    

b)  A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos 
são fundamentos da solidariedade na formação da 
estática social; essa diversidade produz vantagens para 
a evolução, em comparação com a homogeneidade.    

c)  O desenvolvimento das forças produtivas é a base para 
o progresso e segue uma linha reta, sem oscilações e, 
portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua 
direção ou velocidade.    

d)  O progresso da sociedade, em conformidade com as leis 
naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, 
com base no princípio de justiça de que os mais aptos 
recebem as maiores recompensas.    

e)  O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica 
social e, considerado em sua fase intelectual, é expresso 
pela evolução de três estados básicos e sucessivos: o 
doméstico, o coletivo e o universal.    

   
 

46.   Leia o texto a seguir. 
 
A utilização da Internet ampliou e fragmentou, 
simultaneamente, os nexos de comunicação. Isto impacta 
no modo como o diálogo é construído entre os indivíduos 
numa sociedade democrática. 
 
(Adaptado de: HABERMAS, J. O caos da esfera pública. Folha de São Paulo, 13 ago. 
2006, Caderno Mais!, p.4-5.) 
 
A partir dos conhecimentos sobre a ação comunicativa em 
Habermas, considere as afirmativas a seguir. 
 
I.  A manipulação das opiniões impede o consenso ao usar os 

interlocutores como meios e desconsiderar o ser humano 
como fim em si mesmo. 

II. A validade do que é decidido consensualmente assenta-se 
na negociação em que os interlocutores se instrumentalizam 
reciprocamente em prol de interesses particulares. 

III. Como regra do discurso que busca o entendimento, devem-
se excluir os interlocutores que, de algum modo, são 
afetados pela norma em questão. 

IV. O projeto emancipatório dos indivíduos é construído a partir 
do diálogo e da argumentação que prima pelo 
entendimento mútuo. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b)  Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d)  Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e)  Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
47. Leia o texto a seguir. 
 
 Platão, em A República, tem como objetivo principal 
investigar a natureza da justiça, inerente à alma, que, por sua 
vez, manifesta-se como protótipo do Estado ideal. Os 
fundamentos do pensamento ético-político de Platão decorrem 
de uma correlação estrutural com constituição tripartite da alma 
humana. Assim, concebe uma organização social ideal que 
permite assegurar a justiça. Com base neste contexto, o foco 
da crítica às narrativas poéticas, nos livros II e III, recai sobre a 
cidade e o tema fundamental da educação dos governantes. 
 No Livro X, na perspectiva da defesa de seu projeto 
ético-político para a cidade fundamentada em um logos crítico 
e reflexivo que redimensiona o papel da poesia, o foco desta 
crítica se desloca para o indivíduo ressaltando a relação com a 
alma, compreendida em três partes separadas, segundo 
Platão: a racional, a apetitiva e a irascível. 
 
Com base no texto e na crítica de Platão ao caráter mimético 
das narrativas poéticas e sua relação com a alma humana, é 
correto afirmar:  
a) A parte racional da alma humana, considerada superior e 

responsável pela capacidade de pensar, é elevada pela 
natureza mimética da poesia à contemplação do Bem.    

b) O uso da mímesis nas narrativas poéticas para controlar e 
dominar a parte irascível da alma é considerado excelente 
prática propedêutica na formação ética do cidadão.    

c) A poesia imitativa, reconhecida como fonte de racionalidade 
e sabedoria, deve ser incorporada ao Estado ideal que se 
pretende fundar.    

d) O elemento mimético cultivado pela poesia é justamente 
aquele que estimula, na alma humana, os elementos 
irracionais: os instintos e as paixões.    

e) A reflexividade crítica presente nos elementos miméticos das 
narrativas poéticas permite ao indivíduo alcançar a visão 
das coisas como realmente são.    
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48.   Leia o texto a seguir. 
 
 É precisamente nos ritmos e nas melodias que nos 
deparamos com as imitações mais perfeitas da verdadeira 
natureza da cólera e da mansidão, e também da coragem e 
da temperança, e de todos os seus opostos e outras 
disposições morais (a prática prova-o bem, visto que o 
nosso estado de espírito se altera consoante a música que 
escutamos). 
 
(Aristóteles. Política. Ed: bilíngue. Trad. A. C. Amaral e C. C. Gomes. Lisboa: Vega, 1998. 
Livro VIII, p. 579.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a música e 
a teoria política de Aristóteles, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. A música pode incitar um certo estado de espírito, por 

isso deve-se escolher aquela que forme bem o caráter do 
cidadão. 

II. A música, por ter ritmo e melodia, incita paixões e 
mesmo qualidades éticas, sendo desnecessário cuidar 
de sua escolha. 

III. A música é a arte que melhor imita paixões e qualidades 
éticas, por isso ela é importante para a formação do 
cidadão. 

IV. A música incita a formação das virtudes e deve também 
ser estendida aos estratos inferiores da sociedade. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b)  Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d)  Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e)  Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
49.   Leia o texto a seguir. 
 
 Francis Bacon, em sua obra Nova Atlântida, imagina 
uma utopia tecnocrática na qual o sofrimento humano poderia 
ser removido pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento do 
conhecimento científico, o qual permitiria uma crescente 
dominação da natureza e um suposto afastamento do mito. Na 
obra Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer 
defendem que o projeto iluminista de afastamento do mito foi 
convertido, ele próprio, em mito, caindo no dogmatismo e em 
numa forma de mitologia. O progresso técnico-científico 
consiste, para Adorno e Horkeheimer, no avanço crescente da 
racionalidade instrumental, a qual é incapaz de frear iniciativas 
que afrontam a moral, como foram, por exemplo, os campos de 
concentração nazistas. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
desenvolvimento técnico-científico, é correto afirmar:  
a)  Bacon pensava que o incremento da racionalidade 

instrumental aliviaria as causas do sofrimento humano, 
apesar de a razão, a longo prazo, sucumbir novamente ao 
mito.    

b)  Adorno e Horkheimer concordavam que o progresso 
científico não consegue superar o mito, mas se torna um 
tipo de concepção mítica incapaz de discriminar o que é 
certo do que é errado moralmente.    

c)  Adorno e Horkheimer sustentavam que o crescente avanço 
da racionalidade instrumental consistia num incremento da 
capacidade humana de avaliar moralmente.    

d) Bacon apontava que o aumento da capacidade de domínio 
do homem sobre a natureza conduziria os seres humanos a 
uma forma de dogmatismo.    

e) Tanto Adorno e Horkheimer quanto Bacon viam o progresso 
técnico e científico como a solução para os sofrimentos 
humanos e para as incertezas morais humanas.    

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 04 QUESTÕES:  
 
A épica narrativa de nosso caminho até aqui 
 

Quando viajamos para o exterior, muitas vezes 
passamos pela experiência de aprender mais sobre o nosso 
país. Ao nos depararmos com uma realidade diferente 1daquela 
em que estamos imersos cotidianamente, o estranhamento 
serve de alerta: deve haver uma razão, um motivo, para que as 
coisas funcionem em cada lugar de um jeito. Presentes 
diferentes só podem resultar de passados diferentes. Essa 
constatação pode ser um poderoso impulso para conhecer 
melhor a nossa história.  

Algo assim vem ocorrendo no campo de estudos 
sobre o Sistema Solar. O florescimento da busca de planetas 
extrassolares – aqueles que orbitam em torno de outras 
estrelas – equivaleu a dar uma espiadinha no país vizinho, para 
ver como vivem “seus habitantes”. Os resultados são 
surpreendentes. Em certos sistemas, os planetas estão tão 
perto de suas estrelas que completam uma órbita em poucos 
dias. Muitos são gigantes feitos de gás, e alguns chegam a 
possuir mais de seis vezes a massa e quase sete vezes o raio 
de Júpiter, o grandalhão do nosso sistema. Já os nossos 
planetas rochosos, classe em que se enquadram Terra, 
Mercúrio, Vênus e Marte, parecem ser mais bem raros do que 
imaginávamos a princípio.  

A constatação de que somos quase um ponto fora da 
curva (pelo menos no que tange ao nosso atual estágio de 
conhecimento de sistemas planetários) provocou os 
astrônomos a formular novas teorias para explicar como o 
Sistema Solar adquiriu sua atual configuração. 2Isso implica 
responder perguntas tais como quando se formaram os 
planetas gasosos, por que estão nas órbitas em que estão 
hoje, de que forma os planetas rochosos surgiram etc.  

Nosso artigo de capa traz algumas das respostas que 
foram formuladas nos últimos 15 a 20 anos. Embora não sejam 
consensuais, teorias como o Grand Tack, o Grande Ataque e o 
Modelo de Nice têm desfrutado de grande prestígio na 
comunidade astronômica e oferecem uma fascinante narrativa 
da cadeia de eventos que pode ter permitido o surgimento da 
Terra e, em última instância, da vida por aqui. [...]  
 
(Paulo Nogueira, editorial de Scientific American – Brasil – nº 168, junho 2016.)  
 
50. Ser “quase um ponto fora da curva” significa:  
a) ser rochoso.    
b) ser gasoso.     
c) levar poucos dias para completar a órbita.     
d) orbitar em torno de uma estrela diferente do Sol.     
e) estar em um estágio pouco avançado de conhecimento 

de sistemas planetários.     
   
51. O autor inicia o texto falando de nosso estranhamento 
quando conhecemos outros países, com seus usos e 
costumes. Ao fazer isso, sua intenção é:   
a)  contrapor as características inusitadas de nosso sistema 

solar com os costumes diferentes de outros países.    
b)  chamar a atenção para o fato de que as coisas 

funcionam em cada lugar de um jeito.     
c)  alertar para que os turistas percebam que os usos e 

costumes de nosso país são muito diferentes dos de 
outros países.     

d)  fazer uma analogia com o comportamento científico que 
devemos ter para compreendermos o surgimento da 
Terra.     

e)  mostrar que o sistema solar tem planetas diferentes: 
alguns de formação rochosa e outros de formação 
gasosa.     
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52.   “Isso” (ref. 2) se refere:   
a)  ao florescimento da busca de planetas extrassolares.    
b)  a gigantes feitos de gás, alguns chegando a possuir mais 

de seis vezes a massa e quase sete vezes o raio de 
Júpiter.    

c)  à formulação de novas teorias para explicar como o 
Sistema Solar adquiriu sua configuração atual.    

d)  à constatação de que somos quase um ponto fora da 
curva.    

e)  ao nosso atual estágio de conhecimento de sistemas 
planetários.     

   
53. Considere a estrutura “daquela em que estamos 
imersos” (ref. 1) e compare-a com as seguintes: 
 
1. o espaço __________ que moramos...  
2. a organização __________ que confiamos...  
3. a cidade __________ que almejamos...  
4. os problemas __________ que constatamos nos 
relatórios... 
 
Tendo em vista as normas da língua culta, a preposição 
“em” deveria preencher a lacuna em:  
a) 1 apenas.     
b) 1 e 2 apenas.     
c) 2 e 3 apenas.     
d) 1, 3 e 4 apenas.     
e) 2, 3 e 4 apenas.     
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 04 QUESTÕES:  
PALAVRAS CARREGAM RECORTES DO MUNDO 
 
 Um termo pode revelar mais de quem o usa do que 
daquilo que deveria nomear. É por essas e por outras que nunca 
se pode tratar a língua como uma ciência exata. 
 Aquele que, para alguns, é teimoso ou obsessivo, para 
outros, pode ser apenas determinado; o que é enfadonho para uns 
é meticuloso para outros; o irresponsável de uns pode ser o 
ousado de outros; o que uns chamam de pessimismo outros 
chamam de realismo. Impeachment ou golpe, eis uma questão do 
momento (vale lembrar que o que houve em 1964 no Brasil, 
embora seja comumente chamado de golpe militar, ainda tem 
quem o chame de revolução).  
 Como vemos, as palavras carregam uma espécie de 
recorte da realidade, portanto, a escolha de cada uma delas revela 
o modo como a pessoa vê o mundo. 
 Não faz muito tempo, era comum usarem a expressão 
“de cor” em referência a pessoas negras. Tratar uma característica 
natural de uma pessoa (como a cor de sua pele) com um 
eufemismo faz parecer que a característica é, de alguma forma, um 
traço negativo, algo a ser disfarçado. Em geral, quem usava “de 
cor” no lugar de “negro” o fazia em tom de cochicho, quase como 
se pedisse ao interlocutor permissão para dizer um palavrão. 
 
 POLITICAMENTE CORRETO 
 Nos Estados Unidos da América, a palavra “nigger” é que 
é pejorativa, altamente ofensiva. Por lá, usam-se os termos “afro-
american” e “afrodescendant”, fruto de ações afirmativas. No Brasil, 
o termo “afrodescendente” aparece sobretudo em traduções do 
inglês, mas, salvo engano, não é um termo disseminado entre os 
falantes. 
 Entre as ações afirmativas, que visam a dar voz às 
minorias, está o estímulo ao emprego de termos chamados de 
politicamente corretos, uma forma de introduzir um recorte livre de 
preconceitos arraigados. O uso dessas palavras é, portanto, parte 
de um processo de reeducação. 
 As pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou 
intelectual costumam ser chamadas de “portadores de 
necessidades especiais”. Embora essa expressão, que tenta 
abranger num só grupo pessoas com quaisquer tipos de 
deficiência, seja usada como politicamente correta, aqueles que ela 

procura nomear pensam de modo diverso, pois repelem o termo 
“portador”. Vejamos por quê. 
 Uma consulta ao verbete “portador” do dicionário 
“Houaiss” traz-nos, entre vários outros significados, estes dois: que 
ou aquele que apresenta certa característica diferencial [vagas 
para (pessoas) portadoras de deficiência]. 
 

1. infectologia – que ou aquele que se encontra infectado por 
germes de doença [são (crianças) portadoras de malária]. 

 Já que se buscam formas politicamente corretas (ou 
afirmativas) de denominar pessoas  com deficiência, seria melhor 
escolher um termo que não servisse também a algo negativo, 
associado à ideia de doença, sobretudo porque ainda é comum na 
sociedade a ideia (falsa!) de que a deficiência é uma doença. 
 O termo “especial”, usado não só na locução 
“necessidades especiais” como também na alusão a certas 
síndromes (fulano tem um filho especial), substituiu o antigo 
“excepcional”, relativo à ideia de “exceção”, que aparece definido 
no “Houaiss”, entre outras acepções, assim: 
 1. diz-se de ou indivíduo que tem deficiência mental 
[baixo QI (quociente de inteligência)], física [deformação do corpo] 
ou sensorial [cegueira, surdez etc.] 
 “Especial”, naturalmente, é um termo mais adequado, 
pois substitui a ideia de exceção pela de especificidade. Como 
sabemos, no entanto, “especial” carrega fortemente a noção de 
superioridade (excelente, fora de série, capaz de evocar coisas 
boas, aquilo que tem vantagens extras etc.), o que pode fazer 
parecer que se está empregando um eufemismo. O emprego de 
“necessidades específicas” talvez fosse mais adequado. 
 “Específico”, todavia, não resolve o emprego genérico 
pretendido por quem diz ter um “filho especial” (não se diria 
“específico” nesse caso, em que se faz alusão, geralmente, a 
alguma síndrome). Não é difícil perceber que estamos num terreno 
delicado, portanto sujeitos a errar na tentativa de acertar. 
 
 UM NOVO OLHAR, UMA NOVA ATITUDE 
 
 Certamente mais importante que os termos é a atitude 
que os acompanha. Embora seja bem-intencionado (e importante), 
o vocabulário politicamente correto, por si só, não basta. É preciso 
reeducar o olhar a fim de ver o outro como outra possibilidade, 
outra condição, outro modo de estar no mundo. Isso significa não 
ver o outro filtrado pelo déficit, pelo sinal negativo, mas apenas 
como diferente, se tanto. 
 Não poderia aqui deixar de indicar a leitura do comovente 
texto de Gregório Duvivier, publicado na Folha, em que, em seu 
habitual estilo descontraído, trata dessa questão com muita 
sensibilidade. 
 
 “MALACABADO” 
 Menos ainda poderia deixar de citar todos os textos do 
blog Assim Como Você, de Jairo Marques, colunista da Folha, que, 
há vários anos, vem trabalhando nesse processo de reeducação do 
olhar das pessoas. 
 Jairo, ora provocador em sua linguagem, ora comovente 
em suas descrições, mas, sobretudo destemido, porque não teme 
mostrar suas emoções, acaba de publicar seu primeiro livro. 
 Desde o título, “Malacabado”, o autor desafia o esforço 
da linguagem politicamente correta. Não quer, no entanto, dizer 
que esse empenho não seja válido. Ao dizer “malacabado”, 
engolindo o hífen da palavra e dando a ela um tom jocoso, Jairo 
provoca o leitor (eu sei que é assim que você me vê). Paraplégico 
desde os seis meses de idade, em decorrência da poliomielite, o 
autor vai narrando histórias de sua vida, que fazem chorar, mas 
também fazem rir ou, mais que isso, fazem refletir. 
 Quem estiver em São Paulo na próxima terça-feira, 28 de 
junho, poderá, a partir das 18h30, trocar um dedo de prosa com o 
Jairo Marques, que lançará o seu “Malacabado” na Livraria Martins 
Fontes, da avenida Paulista (a loja fica no número 509). 
 
(por Thaís Nicoleti, Folha de São Paulo, 22 de junho de 2016). 
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54. Marque a alternativa INCORRETA.  
a)  O texto pertence ao gênero opinativo e reflete sobre o peso 

valorativo das palavras para a designação, principalmente, 
de pessoas da raça negra e com necessidades especiais.    

b)  O texto mostra que há preocupação com a busca de formas 
politicamente corretas para se referir às pessoas da raça 
negra e às portadoras de alguma deficiência.    

c)  Segundo o texto, de forma geral, na escolha que as pessoas 
fazem das palavras, revela-se o modo como elas veem o 
mundo.    

d)  Pode-se afirmar que, de acordo com o texto, um vocabulário 
adequado é importante, mas mais importante do que isso é 
a forma de olhar para aqueles que são ‘diferentes’.    

e)  O texto é partidário e explicita um posicionamento político 
contrário às ações afirmativas.    

   
55. Qual dos pares abaixo, segundo o texto, NÃO indica 
modos opositivos de conceber o mundo?  
a) Teimoso/Determinado.    
b) Impeachment/Golpe.    
c) Enfadonho/Meticuloso.    
d) Golpe Militar/Revolução.    
e) Politicamente Correto/Ações afirmativas.    
   
56. Segundo o texto, a escolha de uma palavra em 
detrimento de outras revela  
a)  que a língua, ao contrário do que se diz, pode ser tratada 

como uma ciência exata.    
b)  que o eufemismo sempre suaviza um traço negativo de 

alguém ou de alguma coisa.    
c)  o modo como os sujeitos se posicionam diante de algo 

ou alguém e enxergam o mundo.    
d)  que as palavras são neutras e, dessa forma, carregam 

uma espécie de recorte da realidade.    
e)  que um termo revela mais do objeto que é nomeado do 

que propriamente do sujeito que o usa.    
   
57. Leia o recorte do texto abaixo. 
 
As pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou 
intelectual costumam ser chamadas de “portadores de 
necessidades especiais”. Embora essa expressão, que 
tenta abranger num só grupo pessoas com quaisquer tipos 
de deficiência, seja usada como politicamente correta, 
aqueles que ela procura nomear pensam de modo diverso, 
pois repelem o termo “portador”. 
 
Marque a alternativa CORRETA.  
a)  O pronome ela se refere às pessoas portadoras de 

deficiência física ou intelectual.    
b)  A conjunção ou estabelece uma relação de alternativa 

entre física e intelectual.    
c)  A expressão politicamente correta é pejorativa.    
d)  O pronome aqueles, isoladamente, remete às pessoas 

com alguma deficiência física ou intelectual.    
e)  A flexão verbal pensam se refere apenas aos portadores 

de deficiência física.    
   
58. “Diferentemente do Realismo e do Naturalismo, que se 
voltavam para o exame e para a crítica da realidade, o 
Parnasianismo representou na poesia um retorno ao clássico, 
com todos os seus ingredientes: o princípio do belo na arte, a 
busca do equilíbrio e da perfeição formal. Os parnasianos 
acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, 
em sua perfeição, e não na sua relação com o mundo exterior” 
CEREJA; MAGALHÃES, 1999, p. 334. 
 
Sobre o Parnasianismo, assinale a alternativa correta.  

a)  Os maiores expoentes do Parnasianismo, na poesia e na 
prosa, ocuparam-se da literatura indianista, na qual 
exaltavam a dignidade do nativo e a beleza superior da 
paisagem tropical.    

b)  Um exemplo de poesia parnasiana é a obra Suspiros 
poéticos e saudade, de Gonçalves de Magalhães, na qual o 
poeta anuncia a revolução literária, libertando-se dos 
modelos românticos, considerados ultrapassados.    

c)  Os parnasianos consideravam que certos princípios 
românticos, como a simplicidade da linguagem, valorização 
da paisagem nacional, emprego de sintaxe e vocabulário 
mais brasileiros, sentimentalismo, tudo isso ocultava as 
verdadeiras qualidades da poesia.    

d)  Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel da Costa 
exemplificam a tendência de uma poesia pura, indiferente às 
contingências históricas, com sátira à mestiçagem e elogio à 
nobreza local.     

e)  Nenhuma das afirmativas está correta.     
   
59. Assinale a alternativa correta sobre as diferentes fases e 
escolas da literatura brasileira.  
a)  Em alguns romances de José de Alencar, a exemplo de 

Iracema e O Guarani, o índio é idealizado, tendo a natureza 
como o pano de fundo, da qual o índio é o herói épico.    

b)  A poesia modernista, sobretudo a da primeira fase (1922-
1928), incentiva a pesquisa formal com base nas conquistas 
parnasianas.    

c)  A afirmação a seguir se refere ao autor da obra O grande 
sertão: veredas: "Descendente de senhores de engenho, o 
romancista soube fundir, numa linguagem de forte e poética 
oralidade, as recordações da infância e da adolescência 
com o registro intenso da vida nordestina colhida por dentro, 
através dos processos mentais de homens e mulheres que 
representam a gama étnica e social da região".    

d)  O Realismo brasileiro caracteriza-se, na literatura e nas 
artes em geral, pela frequência das antíteses e paradoxos, 
fugacidade do tempo e incerteza da vida, tendo como um 
dos seus representantes o escritor Gregório de Matos – 
apelidado de “A Boca do Inferno”. Poeta lírico, satírico, 
reflexivo, filosófico, sacro, obsceno, oscilou entre o sagrado 
e o profano.    

e)  Nenhuma das afirmativas está correta.     
   
60. Segundo Alfredo Bosi, no seu livro História concisa da 
literatura: “Paralelamente às obras e nascendo com o desejo 
de explicá-las e justificá-las, os modernistas fundavam revistas 
e lançavam manifestos que iam delimitando os subgrupos, de 
início apenas estéticos, mas logo portadores de matizes 
ideológicos mais ou menos precisos”. 
 
A partir dessas considerações, assinale a alternativa correta. 
 
I.  A prática da escrita de manifestos se conecta 

exclusivamente aos movimentos de vanguarda latino-
americanos, pois as vanguardas europeias preferiram, no 
lugar do manifesto, o uso de longos tratados estéticos. 

II.  Klaxon, publicada no ano de 1922 em São Paulo, e Estética, 
lançada em 1924 no Rio de Janeiro, foram duas revistas 
que contribuíram para o debate modernista ao longo da 
década de 1920. 

III.  Os “Manifesto da poesia Pau-Brasil” e “Manifesto 
antropófago” contêm importantes diretrizes do grupo 
modernista formado ao redor da ação cultural de Oswald de 
Andrade e Mário de Andrade.  

 
a)  Estão corretas as afirmativas I e II.     
b)  Estão corretas as afirmativas I e III.     
c)  Estão corretas as afirmativas II e III.     
d)  Todas as afirmativas estão corretas.     
e)  Nenhuma das afirmativas está correta.     


