1) Este caderno contém 50 questões. Caso apresente defeito
de impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro
caderno.
2) As questões das Provas de FÍSICA e MATEMÁTICA
possuem 03 (três) itens independentes, que deverão ser
julgados como VERDADEIROS ou FALSOS.
FALSOS
3) As questões das Provas de BIOLOGIA, LÍNGUA
PORTUGUESA E LITERATURA possuem 04 (quatro) itens
independentes,
que
deverão
ser
julgados
como
VERDADEIROS ou FALSOS.
FALSOS
4) Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão
corretos e se este corresponde ao caderno I.
5) O Cartão de Respostas apresenta duas colunas para cada
questão, uma coluna para os itens VERDADEIROS e outra
para os itens FALSOS. O Candidato deverá pintar
completamente os círculos correspondentes aos itens
julgados VERDADEIROS na coluna V e na coluna F, os
itens julgados FALSOS.
6) O tempo de duração das provas é de 5(cinco) horas, já
incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de
Respostas.
7) O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das
provas.
8) Ao término da prova, entregue o cartão de respostas e
este caderno ao fiscal.
CRONOGRAMA
I – 02/08/2005 – Divulgação, a partir das 14h (horário de Mato Grosso), dos
gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas do Caderno I, na internet –
no site www.unemat.br/vestibular e nos quadros de aviso da UNEMAT.
II – 03 e 04/08/2005 – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais
preliminares da prova objetiva do Caderno I nos Postos de Inscrições da
UNEMAT, e na COVEST.
III – 23/08/2005 - Divulgação do resultado do Concurso Vestibular 2005/2,
no site www.unemat.br/vestibular e nos quadros de aviso da UNEMAT.

FÍSICA
QUESTÃO 01
Uma bola azul é lançada verticalmente
para cima com uma velocidade Vo= 40
m/s. No mesmo instante, do ponto mais
alto que a bola azul pode alcançar,
lança-se com a mesma velocidade
inicial uma bola vermelha na mesma
vertical e para baixo.
Diante da
situação descrita, pode-se concluir que:
1. as bolas se encontrarão após 2 s
dos lançamentos.
2. no instante do encontro as
velocidades das bolas são iguais.
3. o ponto de encontro das bolas
está na posição de 35m acima do
ponto de lançamento da bola
azul.
QUESTÃO 02
Um motorista conduzindo um veículo a
72 km/h depara-se com um semáforo
fechado, e aciona o freio a uma
distância de 50m antes do semáforo, de
modo que o veículo pára em 10 s.
Diante destes dados, julgue os itens.
1. O módulo da aceleração do
veículo durante a frenagem é de
2 m/s2 .
2. O motorista acionou o freio no
momento certo, pois conseguiu
parar o veículo antes do
semáforo.
3. A velocidade do veículo, após
decorridos 80% do tempo de
início da frenagem é de 4m/s.
QUESTÃO 03
Julgue os itens abaixo.
1. A velocidade do som no ar
depende de sua freqüência.
2. O comprimento de onda de uma
onda sonora varia de acordo
com a mudança de temperatura
do ar.
3. Polarização é o fenômeno usado
em duas cordas de violão de

modo a emitirem a mesma nota
musical, onde se tocando em
uma delas, observa-se que a
outra também oscila, embora
com menor intensidade.
QUESTÃO 04
Considere um bloco de massa M=
5 kg, que inicialmente está em repouso,
e é submetido a duas forças F1= 80 N e
F2= 60 N, conforme o esquema abaixo.
Desprezando
quaisquer
outras
interações, julgue os itens.
M
F1
90º

F2
1. A força F resultante no bloco
vale 50 N.
2. O bloco se deslocará com
aceleração de 10 m/s2.
3. Decorridos 5 s após o início do
movimento, a velocidade do
bloco será de 100 m/s.
QUESTÃO 05
Analise a seguinte situação:em um jogo
de bilhar (sinuca) as bolas estão
dispostas na mesa conforme a figura
abaixo. Considerando que as massas de
A, B e C são as mesmas e valem 0,20
kg e que a superfície da mesa seja
horizontal e sem atrito e, ainda, que o
choque entre as bolas seja perfeitamente
elástico. Análise e julgue os itens.
A

B C

1. a bola C se deslocará com a
mesma velocidade da bola A,
em caso de mover-se e chocar-se
frontalmente com a bola B.

2. sendo a velocidade da bola A
igual a 2 m/s, então a quantidade
de movimento após a colisão
frontal de A contra B, é de 0,4
kg.m/s.
3. desprezando-se
quaisquer
interferência de forças externas,
pode-se considerar nulo o
impulso da força atuante durante
o choque.
QUESTÃO 06
A figura abaixo representa os
movimentos orbitais da terra em torno
do sol e do satétlite S em torno da terra.
Diante dessa situação, julgue os itens.
3

S

Sol

T

2

1

4

4

1. A velocidade de rotação da terra
é maior na posição 3 do que na
posição 1.
2. Na posição 2, o satélite S possui
maior energia cinética que na
posição 4.
3. A força de atração entre o
satélite S e a terra é
inversamente proporcional à
distância entre eles.
QUESTÃO 07
A figura abaixo representa um reostato
associado em série com uma lâmpada
de 100W-220V.
Submete-se à
associação uma ddp U=220 Volts.
Considerando que a resistência elétrica
da lâmpada permanece constante, julgue
os itens.

100W-220V
Rr

ddp U=220V

RL

1. A resistência elétrica do reostato
para que a lâmpada passe a
dissipar uma potência de 100W
é aproximadamente Rr= 50,3
ohms.
2. A intensidade da corrente
elétrica que atravessa a lâmpada
é aproximadamente i = 0,64 A.
3. A intensidade da corrente
elétrica que atravessa o reostato
é aproximadamente i = 0,64 A.
QUESTÃO 08
Uma carga elétrica q = 10 µ é deslocada
em um campo elétrico desde o ponto A
até um ponto B. O trabalho realizado
pela força elétrica que atua em q é igual
a 3x10-3 J. De posse dessas informações,
analise e julgue os itens.
1. A diferença de potencial elétrico
entre os pontos A e B é igual a
300 V.
2. O potencial elétrico do ponto A
considerando que o potencial
elétrico de B vale + 100 volts, é
igual a 800 V.
3. O potencial elétrico do ponto B,
considerando que o potencial
elétrico de A vale + 100 volts é
igual a 100 V.
QUESTÃO 09
A distância focal da lente objetiva de
uma máquina fotográfica é igual a 15
cm. Para se fotografar um animal de
30 cm de altura, localizado a 90 cm
da lente, o fotógrafo deverá fazer os
ajustes necessários para que as
fotografias saiam nítidas. Com base
nesses dados pode-se dizer:
1. a distância d do filme
fotográfico a lente é igual a d =
18 cm;
2. o tamanho da imagem desse
animal obtida sobre o filme é
igual a i = - 6 cm;
3. o sinal negativo de i indica que a
imagem se forma abaixo do eixo
principal da lente.

QUESTÃO 10
Julgue os itens.
1. Todo corpo sólido mergulhado
num fluído em equilíbrio recebe
uma força de direção vertical em
sentido de baixo para cima cuja
intensidade é igual ao peso do
fluído deslocado.
2. As fontes luminescentes são
aquelas que emitem luz mesmo
quando suas temperaturas são
relativamente baixas e elas se
dividem em fluorescentes e
incandescentes.
3. Considere duas vasilhas A e B
com água e cada uma delas em
locais diferentes e aquecidas sob
as mesmas temperaturas; nota-se
que na vasilha A a água esta
fervendo e na vasilha B não.
Conclui-se então que a vasilha A
está em local com altitude maior
do que o local da vasilha B.
RASCUNHO

BIOLOGIA
QUESTÃO 11
Com base nas teorias a respeito da
origem da vida, julgue os itens.
1. O médico italiano Francesco
Redi se opôs à teoria da geração
espontânea, afirmando que todos
os seres vivos vêm de outros
seres vivos.
2. John Needham defendia a
abiogênese, afirmando que os
micróbios mais simples surgiam
de outra vida.
3. Através de experiências, Jean
Baptiste
Van
Helmont
demonstrou que as larvas que
surgem da carne, provêm de
ovos depositados por moscas e
não da transformação da carne.
4. O químico francês Louis Pasteur
fortaleceu a teoria da Biogênese,
através de sua experiência,
utilizando o “pescoço-de-cisne”
que deu origem à pasteurização.
QUESTÃO 12
De acordo com Mayr (1942) espécie “é
uma população, ou um grupo de
populações, cujos componentes têm a
capacidade, pelo menos potencial, de se
cruzar
na
natureza,
produzindo
descendentes férteis” (César e Sezar:
559). De acordo com o conceito acima,
julgue os itens.
1. A irradiação adaptativa é a
maneira de várias espécies
evoluírem para uma única
espécie.
2. Um exemplo de barreira
reprodutiva pode ser a mudança
da época do acasalamento.
3. Uma determinada população
original acaba se dividindo em
dois grupos, separados por uma
barreira geográfica, como uma
montanha ou rio.
4. Uma população ou uma espécie
que vive numa certa área tende a

dispersar-se, ocupando o menor
número de habitats possível.
QUESTÃO 13
Em 1974, os cientistas Rowland e
Molina mostraram em laboratório
que (...) “os clorofluocarbonetos
(CFCs), submetidos à radiação
ultravioleta, destroem o ozônio
(O3).” (Frota-Pessoa, 2001: 37-38).
De acordo com esta afirmativa,
julgue os itens.
1. A camada de ozônio, que fica
entre 100 e 200 Km acima da
superfície da Terra, absorve
99% da radiação ultravioleta.
2. Na estratosfera, os CFCs, sob a
ação da radiação ultravioleta, se
decompõem e liberam cloro.
3. Medidas diretas mostraram que
a radiação ultravioleta que chega
até nós, prejudica a agricultura e
eleva o índice de poluição do ar.
4. Espera-se que o uso de CFCs
deva
ser
completamente
eliminado do planeta até 2010,
conforme reunião da ONU.
QUESTÃO 14
Quimicamente,
as
células
são
compostas por substâncias orgânicas e
inorgânicas. Com base nesta afirmação,
julgue os itens.
1. A glicose, frutose e galactose
são as principais fontes de
energia para os seres vivos.
2. A união de ácidos graxos com
glicerol resulta em glicerídeos,
não ocasionando a perda de
água.
3. Cada tipo de proteína é formado
sempre pelo mesmo número de
aminoácidos, ordenados na
mesma seqüência.
4. As
enzimas
aceleram
a
velocidade
das
reações,
elevando a temperatura e
aumentando a energia de
ativação.

A energia não pode ser criada nem
destruída, mas apenas transformada de
uma forma em outra. Julgue os itens.
1. As bactérias são capazes de
obter energia através da
oxidação incompleta da glicose
sem usar o oxigênio livre do
ambiente.
2. Algumas
bactérias
não
clorofiladas conseguem fabricar
substâncias orgânicas a partir de
CO2 e H 2O, desde qua na
ausência de luz.
3. A fermentação libera mais
energia do que a respiração, já
que boa parte da energia da
glicose fica disponível.
4. Além do glicogênio, o tecido
muscular tem como fonte de
energia a arginina fosfato, que
durante a contração muscular
transfere um fosfato para o ATP.
QUESTÃO 16
Na elaboração de uma proteína, o DNA
transcreve a informação nele contida
para uma molécula de RNA. Baseado
nesta afirmação, julgue os itens.
1. Uma molécula de DNA tem sua
seqüência de bases transcrita a partir
da seqüência de bases inscritas em
uma das cadeias do RNA m.
2. Para produzir a proteína, é
necessário captar os aminoácidos e
colocá-los fisicamente na posição
adequada, de acordo com a
seqüência de bases indicada no
RNAt.
3. Outra estrutura fundamental na
síntese de proteína é o RNA
ribossômico (RNAr).
4. Todos os tipos de RNA são
fabricados a partir do DNA, sob
ação
de
diversos
agentes,
destacando-se entre eles a enzima
RNA peptidase.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 15

Com relação à circulação dos animais
vertebrados, julgue os itens.
1. Se num circuito completo pelo
corpo, o sangue passar pelo
coração uma só vez, a circulação
é dupla e incompleta.
2. No coração dos anfíbios, o
ventrículo
é
parcialmente
dividido por um septo – o septo
de Sebatier – que diminuí a
proporção do sangue venoso
misturado ao arterial.
3. Denominamos crossa da aorta, a
direção transversal tomada pela
aorta no coração dos mamíferos
e aves.
4.
No homem, o músculo
cardíaco ou miocárdio é capaz
de funcionar independentemente
do sistema nervoso.
QUESTÃO 18
Os
animais
possuem
estruturas
chamadas receptores sensoriais que
reagem a mudanças no ambiente
externo e interno. Com relação à visão,
julgue os itens.
1. A camada protetora do tecido
conjuntivo fibroso do olho
humano é denominada coróide.
2. Há dois tipos de células
fotossensíveis na retina: os
omatídeos e a esclerótica.
3. Os bastonetes são estimulados
somente por altos níveis de luz,
funcionando
melhor
na
claridade.
4. Os cones captam imagens em
ambientes com pouca luz, sendo
importantes para a visão na
obscuridade.
QUESTÃO 19
Os epitélios glandulares ou secretores
formam
estruturas
denominadas
glândulas, especializadas na produção e
eliminação de secreções. Com base
nisto, julgue os itens.
1. Os hormônios são substâncias
eliminadas
pelas
glândulas
exócrinas
diretamente
no
sangue.

2. As glândulas salivares são
exemplos de células secretoras
que
eliminam
parte
do
citoplasma junto com as
secreções.
3. O pâncreas desempenha funções
endócrinas e exócrinas, por isso
é classificado como glândula
anfícrina.
4. Morfologicamente, o duto das
glândulas sudoríparas não tem
ramificação, portanto elas são
consideradas glândulas simples.
QUESTÃO 20
Na espécie humana os sistemas ABO,
Rh e MN são os três principais dentre os
vinte existentes na classificação dos
grupos sanguíneos. Julgue os itens.
1. Isoaglutinação
refere-se
à
aglutinação do sangue ocorrida
na transfusão entre indivíduos da
mesma espécie com tipos de
sangue incompatíveis.
2. A eritroblastose fetal é uma
doença
caracterizada
pela
destruição das hemácias do feto,
e ocorre quando mulheres Rh+
têm filhos Rh-.
3. Os anticorpos anti-M e anti-N
são liberados no
sangue
naturalmente para os antígenos
do sistema MN.
4. As pessoas com sangue do tipo
A possuem aglutinogênio B, e as
do tipo B possuem aglutinogênio
do tipo A.
RASCUNHO

MATEMÁTICA
QUESTÃO 21
Sendo f uma função definida por
f ( x) = ax 2 − 2 x + b , onde a e b são
números reais. Com base nisso, julgue
os itens:
1. Se a e b, forem números
positivos, f(x) não terá raízes
reais e distintas.
2. Quando b = 0, a função terá
duas raízes reais e distintas, para
quaisquer valores de a.
3. Quaisquer que sejam os valores
de a e b, a função terá pelo
menos uma raiz real.
QUESTÃO 22
Dificuldade - Conceitos

x −1
uma função de
2x + 3
» → » , julgue os itens.
1. O menor valor de x que
pertence ao domínio da função é
1
2. O valor de f ( x) será sempre
menor do que 1
3. O gráfico abaixo representa a
x −1
função f ( x) =
2x + 3
Sendo f ( x) =

QUESTÃO 23
Dados três pontos A(-3,1); B(3,-1);
C(2,6), representados no plano de
coordenadas cartesianas, analise e
julgue os itens.

1. Se os pontos A, B e C são
vértices de um triângulo, este
será isósceles, pois AC = BC .
2. O Triângulo formado pelos
pontos A, B e C, apresenta uma
de suas alturas igual ao lado
AB .
3. A área deste triângulo será de
A = 2 40 u.a .

QUESTÃO 24
Um cubo é inserido em uma esfera, de
forma que seus vértices tocam a
superfície da esfera. Com base nisso,
pode-se afirmar que:
1. se o raio de esfera for igual a 3
cm, o volume do cubo será de
V = 24 3 cm3 .
2. permanecendo o mesmo raio
anterior a área total do cubo será
de At = 72cm 2 .
3. o volume do cubo em função do
raio da esfera será de
8r 3 3
Vcubo =
.
9
QUESTÃO 25
Um estudante, ao resolver uma questão
de trigonometria chegou à seguinte
sen(150°) + cos(135°)
. Com
expressão:
sen(210°)
base nisso, julgue os itens.
1. O valor da expressão equivale à
2 −1
2. A expressão cos(− x) = cos( x) é
válida para todo x pertencente ao
intervalo [ 0, 2π ]
valor
da
expressão
3. O
sen( y ) + cos( x) é sempre menor
ou igual a 2, independente dos
valores de x e de y

QUESTÃO 26
A atual tabela progressiva para a
tributação do imposto de renda de
pessoas físicas, utilizada pela Receita
Federal, fixa uma alíquota e um valor a
ser deduzido do imposto calculado de
acordo com faixas salariais, conforme
apresentado abaixo.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Tabela Progressiva Mensal
Parcela a
Base de cálculo
Alíquota %
deduzir (R$)
(R$)

Até 1.164,00
De 1.164,01
até 2.326,00
Acima de
2.326,0

-

-

15,0

174,60

27,5

465,35

Assim, uma pessoa cujo rendimento
tributável é igual a R$ 2.000,00 pagará,
de imposto de renda, o equivalente a:
( 2000 ×15% ) − 174, 60 = 125, 40 reais.
Diante do exposto, julgue os itens.
1. O imposto a ser pago por
alguém,
cujos
rendimentos
tributáveis
ultrapassa
R$
2.326,00 pode ser expresso por
uma função do primeiro grau
cujo coeficiente angular é igual
0, 275 .
expressão
f ( x) = 0,15 x
2. A
calcula o imposto devido por um
contribuinte cujo rendimento
tributável x em reais é tal que
1.164, 01 ≤ x ≤ 2.326, 00 .
3. O gráfico

1.164

2.326

QUESTÃO 27
Analise a seguinte situação: um site na
internet que vende artigos esportivos
para jovens, propõe para atrair seus
clientes que, independente do valor do
objeto adquirido, a compra poderá ser
paga em 20 parcelas diárias, debitadas
no cartão de crédito, da seguinte forma:
 no primeiro dia o cliente
paga R$ 0,01.
 a cada dia, após o primeiro, a
parcela corresponderá ao
dobro da que foi paga no dia
anterior.
 no 20° dia o cliente paga a
última parcela e recebe de
volta o valor das 19
primeiras parcelas, ou seja, a
loja fica apenas com o valor
da última parcela.
Com base nesta proposta inusitada,
julgue os seguintes itens.
1. O valor da 20ª parcela será igual
a R$ 200,00.
2. O valor da 20ª parcela ultrapassa
R$ 5.000,00.
3. A soma dos valores das 19
primeiras parcelas, acrescido de
R$ 0,01 é igual ao valor da 20ª
parcela.
QUESTÃO 28
Dada
a
inequação
logarítmica
2
log 3 ( x + 3 x − 1) > 2 , julgue os itens.
1. A expressão é verdadeira para
todo x ∈ » | x < −5 ou x > 2 .
2. O
conjunto
solução
da
inequação é dado por todo
x ∈ » | −5 < x < 2 .
3. Os valores de x = −5 e x = 2 ,
são possíveis soluções para a
inequação.
RASCUNHO

QUESTÃO 29
Dado o sistema linear definido por:
 x − 2 y + 3z = 3

2 x + y − z = 2 , podemos afirmar que:
3 x − y + 2 z = 5

1. O valor do determinante da
matriz
formada
pelos
coeficientes da parte literal do
sistema é diferente de zero, isto
 1 −2 3 


é, det  2 1 −1 ≠ 0 .
 3 −1 2 


2. Como a terceira equação do
sistema é uma soma das outras
duas equações, logo o sistema é
indeterminado.
 1 −2 3 


det  2 1 −1 = 0 ,
3. Se
 3 −1 2 


podemos afirmar que o sistema
não apresenta solução única.
QUESTÃO 30
A solução de um problema geométrico é
dada pelo produto de dois números
complexos A e B. Sabendo que
A = x + yi e B = y + xi , julgue os itens
a seguir:
1. Se o produto AB for igual a 4i ,
o lugar geométrico dos pontos
( x, y ) que representam a
solução do problema é uma
circunferência, com centro na
origem e raio igual a 4.
2. A solução conterá um único
ponto se o produto AB for nulo.
3. O produto A B , onde A e B
representam os conjugados dos
números A e B, respectivamente,
é igual ao conjugado do número
AB

RASCUNHO

LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto I
Em pé de guerra
01

05

10

15

20

Os paradigmas estão mudando com as descobertas tecnológicas.
O avanço da tecnologia coloca em xeque verdades, paradigmas, crenças. E joga na berlinda
temas como direito à vida, à privacidade, inclusão, propriedade intelectual.
Nos últimos 30 anos, os cientistas não só conseguiram desenvolver novas espécies, como os
transgênicos, como se tornaram capazes de criar clones de animais em laboratórios – e,
teoricamente, de seres humanos. De lá para cá, a celeuma só aumentou. A possibilidade de
manipulação genética e o uso de células-tronco embrionárias colocaram mais lenha na fogueira.
“Os paradigmas da Ciência mudaram muito nos últimos anos. Tudo está sendo questionado”,
explica o psiquiatra Cláudio Cohen, presidente da Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas
de São Paulo. Questões como “o que é a vida ou a morte?” nunca foram tão debatidas. Como não
poderia deixar de ser, não existe consenso, mesmo porque a discussão é permeada por valores
culturais, morais e religiosos diferentes.
Na Unesco, a preocupação é quanto ao acesso das pessoas às novas tecnologias. “Quando
falamos em desenvolvimento tecnológico, temos de falar em melhoria de vida da população, senão
não faz sentido”, diz Ary Mergulhão, oficial do programa de Ciência e Tecnologia da entidade no
Brasil.
A preocupação tem fundamento, os países mais desenvolvidos investem na busca de
tecnologias resguardadas por patentes. “Se não houver regras definidas quanto às patentes, haverá
uma imensa transferência de renda para os países mais ricos e marginalização ainda maior dos
mais pobres”, ressalta.
(ÉPOCA, edição especial, ano 2005, p.7)

Com base no texto I, julgue as
questões de 01 a 04:
QUESTÃO 31
Julgue os itens abaixo.
1. Na expressão “em xeque” (L.6)
o autor questiona o risco que a
tecnologia coloca a alguns
valores
estabelecidos
pela
sociedade.
2. A expressão “joga na berlinda”
(L.7) significa, no texto, a
ruptura
com
os
valores
tradicionais.
3. Na expressão “a celeuma só
aumentou” (L.16-17) o autor
enfatiza o crescimento do debate
em torno do avanço tecnológico.
4. A expressão “lenha na fogueira”
(L.19-20)
denota
que
a
manipulação genética e o uso de
células-tronco
amenizam o
debate sobre o crescimento
tecnológico.

QUESTÃO 32
Analise as afirmações abaixo, com base
na compreensão do texto.
I – A Unesco está preocupada com a
mudança de paradigma das novas
descobertas tecnológicas.
II – O texto discute as conseqüências do
crescimento da ciência, com os
transgênicos, a criação de clones e a
manipulação de células embrionárias.
III – Debate sobre ética, patentes,
direito à vida, acesso à ciência são
temas que justificam o título do texto I.
Julgue os itens.
1. Os itens I e II são verdadeiros.
2. Os itens II e III são verdadeiros.
3. Os itens I e III são verdadeiros.
4. Apenas o item I é falso.

QUESTÃO 33
Análise os enunciado tendo como
referência o texto I. Julgue os itens.
1. No título “em pé de guerra”, há
a aplicação de um termo
figurado.
2. É possível fazer a relação de
antonímia entre a expressão “Em
pé de guerra” e a expressão
“com o pé atrás”.
3. “De la para cá, a celeuma só
aumentou”, a expressão “a
celeuma”
relaciona-se
sinonimicamente com “em pé de
guerra”.
4. Uma única regra orienta a
colocação do acento gráfico nas
palavras “últimas”, “espécies” e
“trangênicos”.
QUESTÃO 34
Julgue os itens.
1. Em “O avanço de tecnologia
coloca em xeque verdades,
paradigmas”,
as
palavras
“verdades” e “paradigmas” estão
empregadas como adjetivo.
2. Em “O que é a vida ou a
morte?” o “ou” é um operador
disjuntivo que estabelece a
relação de exclusão.
3. Em “Não existe consenso,
mesmo porque a discussão é...”,
o
argumentador
“mesmo”
significa “exatamente” e exerce
a função de advérbio.
4. Em “Quando falamos em
desenvolvimento
tecnológico,
temos de falar em melhoria de
vida”, a palavra “quando” marca
no enunciado a temporalidade.

Texto II
Entrevista com Jane Fonda: Eu me
traí
01

05

10

15

20

Veja – É em parte por causa das
estrelas magérrimas, como a senhora
foi, que a bulimia se alastrou entre as
adolescentes?
Jane – Em parte, sim. Mas acho que a
pressão para que as garotas se adaptem a
um padrão está entranhada na nossa
cultura. Ela começa na infância, a cada
vez que seus pais fazem você sentir que o
amor deles está condicionado à sua busca
por ser o que eles desejam. Meu pai, por
exemplo, achava que eu era gorda. Nunca
fui gorda. Nunca. Mas por gerações os
homens da família Fonda foram
obcecados pela magreza feminina. Todas
as esposas eram magérrimas, e algumas
se tornaram bulímicas. As estrelas, as
modelos e as meninas das escolas do
interior são todas sintomas da mesma
doença: a nossa tradição patriarcal, que
prega que as mulheres têm de ser frágeis,
maleáveis e perfeitas.

(Veja, ed. 1901, ano 38, nº 16, de 20/04/05).
Com base no texto II, julgue as questões 35 e
36.

QUESTÃO 35
A transcrição da fala da entrevistada
registra elementos lingüísticos que
marcam as características dessa
tipologia textual. Julgue os itens abaixo.
1. A concordância nominal é
estabelecida em todas as
manifestações lingüísticas.
os
verbos
foram
2. Todos
utilizados de acordo com a
norma padrão-culta.
3. A concordância verbal entre
sujeito e predicado não obedece
aos padrões da norma culta.
4. A concordância verbal segue aos
padrões de norma culta somente
em algumas partes do texto.
QUESTÃO 36
Análise o uso dos tempos verbais, dos
enunciados abaixo, e julgue os itens.
1. No enunciado “Mas acho que a
pressão para que as garotas se
adaptem a um padrão está
entranhada em nossa cultura”,
todas as manifestações verbais

ocorreram no presente do
indicativo.
2. No enunciado “Todas as esposas
eram magérrimas”, a forma
verbal foi expressa na 3ª pessoa
do plural do pretérito imperfeito
do modo subjuntivo.
3. No enunciado “O amor deles
está condicionado”, a forma
grifada trata-se de uma perífrase
verbal no gerúndio.
4. No enunciado “A nossa tradição
patriarcal, que prega que as
mulheres têm de ser frágeis...”, a
expressão verbal “prega” e
“têm”, tem o mesmo modo
verbal.

QUESTÃO 37
Julgue os itens.
1. No enunciado “Ela começa na
infância...”, o pronome “ela”
retoma garotas.
2. O pronome relativo “que” (L.25)
retoma a oração anterior.
3. A expressão “mesma doença”
refere-se à tradição patriarcal.
4. Na expressão “as garotas” (L.6)
e “você” (L.10), percebe-se uma
mudança de interlocução, que
vai do geral para o particular.

Texto III

Considerando a leitura doa texto verbal e não-verbal,julgue os itens:
2. O substantivo “casamento”
QUESTÃO 38
caracteriza a união de dois
Quanto à compreensão do texto III,
aparelhos eletrodomésticos.
julgue os itens.
A palavra “perfeito” designa o
3.
1. A palavra “perfeito” é um
tempo verbal que exprime ação
adjetivo, que restringe o tipo de
ou estado já passado em relação à
casamento que se quer enfatizar.
certa época.
4. A palavra “ele” refere-se a
casamento.

QUESTÃO 39
Julgue os itens abaixo.
1. Em “O casamento perfeito: Ela
impossível de tirar os olhos; ele,
discreto como deve ser”, há uma
relação de comparação.
2. No texto há uma relação de
complementaridade entre um
traço
inanimado/com
traço
humano,
produzindo
uma
personificação.
3. No enunciado “Philco seu jeito
de olhar o mundo” o pronome
possessivo “seu” retoma a
palavra “Philco”.
4. A imagem do buquê na
propaganda da Philco estabelece
uma relação entre o casamento
de pessoas e a união de dois
produtos.
QUESTÃO 40
Quanto às regras de pontuação, julgue
os itens.
1. O uso de dois pontos introduz
um esclarecimento.
2. O uso do ponto-e-vírgula separa
duas orações que se opõem
quanto ao sentido.
3. Depois do verbo “ser” o autor
usa o ponto final para encerrar
uma
declaração
sobre
o
casamento.
4. No enunciado “Duetto Philco
tela plana e DVD. Enfim
juntos.”, o primeiro ponto pode
ser substituído por uma vírgula
sem prejuízo do sentido.
RASCUNHO

LITERATURA
QUESTÃO 41
O Modernismo foi um conjunto de
novas experiências com a linguagem
que estabelecia críticas às estruturas
formais e mentais das velhas gerações
na tentativa de penetrar nas realidades
brasileiras. Diante do exposto, reflita e
julgue os itens:
1. A prosa de ficção de José Lins
do Rego firma-se na linguagem
oral, nos brasileirismos e
regionalismos, todavia sem o
destaque ao psicológico.
2. Em Guimarães Rosa, a prosa
insere a força artística ao
natural, ao infantil e ao místico.
3. Em
Clarice
Lispector,
a
narrativa tende à figuração do
herói problemático, em tensão
com as estruturas sociais.
4. A dramaturgia em Ariano
Suassuna
realiza-se
numa
simples
narrativa
míticodramática complexa.
QUESTÃO 42
As transformações ocorridas a partir da
Revolução de 1930, no Brasil, e o
conseqüente
questionamento
das
oligarquias tradicionais, os efeitos da
crise
pós-guerra,
os
choques
ideológicos, levando a posições mais
definidas e engajadas, constroem o pano
de fundo para o desenvolvimento de
uma literatura marcada pela denúncia
social e pelas tensões eu/mundo, cujos
escritos transformam-se em documentos
da realidade brasileira, com aspectos
que ecoam ainda hoje. Refletindo esse
contexto sócio-histórico, podemos ver a
obra Menino de Engenho, de José Lins
do Rego, como um dos momentos do
encontro entre o escritor e o seu povo.
Nesse particular, julgue os itens abaixo:
1. A obra consolida-se como
depoimento lírico e crônica de
costumes, definindo a sociedade
rural do período.

2. A personagem principal é uma
mulata vinda dos grandes
centros em busca da melhoria de
sua condição social no engenho.
3. O símbolo da infância é o
engenho
Santa
Rosa,
caracterizado pelo universo
lírico do local e pela sociedade
de classes.
4. Não há preconceito social no
romance porque Lins do Rego
está preocupado apenas com a
sociedade urbana na qual ele
passou a infância.
QUESTÃO 43
Os vinte e um contos de Primeiras
Estórias, de Guimarães Rosa, renovam
a linguagem literária brasileira e
compõem traços estilísticos e estruturais
provenientes de uma concepção pessoal
de arte e de vida. Estabeleça relações
entre o fragmento do conto As Margens
da Alegria e a linguagem roseana,
julgando os itens:
“Mas o peru se adiantava até à beira da
mata. Ali adivinhara – o quê? Mal dava
para se ver, no escurecendo. E era a
cabeça degolada do outro, atirada ao
monturo. O Menino se doía e se
entusiasmava. Mas: não. Não por
simpatia companheira e sentida o peru
até ali viera, certo, atraído. Movia-o um
ódio. Pegava de bicar, feroz, aquela
outra cabeça. O menino não entendia. A
mata, as mais negras árvores, eram um
montão demais; o mundo. Trevava.
Voava, porém, a luzinha verde, vindo
mesmo da mata, o primeiro vagalume.
Sim, o vagalume, sim, era lindo! – tão
pequenino, no ar, um instante só, alto,
distante, indo-se. Era, outra vez em
quando, a Alegria. (ROSA, Guimarães.
A Margem da Alegria, p. 55).
1. O espaço do conto desenrola-se
numa região não especificada,
mas identificável: o mundo da
infância e do progresso.
2. O cenário é esboçado com
muitos toques imprecisos e

realistas, sem povoamento e
devaneios da imaginação.
3. Sua escrita apresenta aparência
popular e regional no uso do
artigo definido à frente do
vocábulo Alegria como prática
do estilo escrito.
4. O verbo “trevar” é um termo
dicionarizado, registrado no
sentido regional de conflito, tal
qual “grugrulejou”, ação do peru
no centro do terreiro.

QUESTÃO 44
Guimarães Rosa comporta-se como um
viajante e sua poética permite ao leitor
ampliar os sentidos colhidos no texto. O
conhecimento de vários idiomas, o
trânsito de várias culturas, a diversidade
de olhares – sertanejo, médico,
intelectual, criança – são fatores que
permitem, pela ficção e pelo mundo
vivido, apreender e traduzir as relações
metafóricas que seu discurso evidencia.
Observando o fragmento do conto de
Primeiras Estórias, julgue os itens:
“A viagem devia ser longa com aquele
Moço que falava com o menino, com
ele tratava mão por mão, carecia de
selar palavras. Ele, o Moço, disse: “Será que posso viver sem dela me
esquecer, até à grande hora? Será que
em meu coração ela tinha razão?...”
Menino não respondeu, só pensou,
forte: -“Eu, também”. Ah, ele tinha ira
desse Moço, ira de rivalidades. Do
Moço, que outras coisas repetia, que ele
não queria perceber. Pediu: se podia vir
à garupa, em vez de no arção? Ele
queria não ficar perto da voz e do
coração desse Moço, que ele detestava.
Tem horas em que, de repente, o mundo
virá pequenininho, mas noutro de repente ele já torna a ser demais de
grande, outra vez. A gente deve esperar
o terceiro pensamento”. (ROSA,
Guimarães. Nenhum, Nenhuma p.105)
1. A existência do Moço totaliza-se
como viagem finda que precisa

ser relatada, mas que não precisa
de sentidos.
2. No conto, o Moço é a própria
viagem, o homem que projeta o
seu mundo e se faz nesse
movimento.
3. O destino, no conto, é resultado
de forças opostas – as do
Menino, mansas e constantes, as
do Moço, bruscas e agressivas.
4. O conflito tensionado entre os
opostos
se
materializa,
sobretudo, na terceira margem,
fronteira entre o Bem e o Mal,
entre a Razão e a Intuição e
entre o Arcaico e o Moderno.
QUESTÃO 45
No conto de Clarice, a tematização da
sensibilidade feminina e da miudeza
humana produz um jogo entre a relativa
malícia e a nunca completa inocência do
homem, e ao mesmo tempo, explica a
profundidade poética que atravessa o
texto como rastro do passado no
presente. Analisando o fragmento
abaixo do conto A menor mulher do
mundo, do livro Laços de Família,
considere os itens:
“(...) E a menor mulher do mundo
estava rindo. Estava rindo, quente,
quente. Pequena Flor estava gozando a
vida. A própria coisa rara estava tendo a
inefável sensação de ainda não ter sido
comida. Não ter sido comida era algo
que em outras horas lhe dava o ágil
impulso de pular de galho em galho.
Mas, neste momento de tranqüilidade,
entre as espessas folhas do congo
central, ela não estava aplicando esse
impulso numa ação – e o impulso se
concentrava todo na própria pequenez
da coisa rara. E então ela estava rindo.
Era um riso como somente quem não
fala, ri. Esse riso, o explorador
constrangido não conseguiu classificar.
E ela não continuou fruindo o próprio
riso macio, ela que não estava sendo
devorada. Não ser devorador é o sentido
mais perfeito. Não ser devorado é o

objetivo secreto de toda uma vida.
Enquanto ela não estava sendo comida,
seu riso bestial era tão delicado como é
delicada a alegria. O explorador estava
atrapalhado”(LISPECTOR, Clarice. A
Menor mulher do mundo. P.73)
1. O conto é um texto aberto à
memória e à consciência desse
passado na mulher sonhadora e
romântica – Pequena Flor.
experiência
existencial
2. A
metafísica
acontece
pelo
estranhamento:
ora
pelo
explorador
ao
nãoreconhecimento da mulher, ora
pelo sorriso do explorado.
3. A tonalidade narrativa é
múltipla: jocosa, patética e
sarcástica, decorrente não só do
tema
como
também
da
personalidade
do
narrador
oculto.
4. A integração entre Pequena Flor
e o Explorador projeta-se pelo
reconhecimento de uma verdade
que coloca o explorado diante
das ilusões cotidianas e o
entrega à fuga da realidade.
QUESTÃO 46
Observe o trecho do conto Amor de
Clarice Lispector e julgue os itens:
“Ana ainda teve tempo de pensar por
um segundo que os irmãos viriam jantar
– o coração batia-lhe violento,
espaçado. Inclinada, olhava o cego
profundamente, como se olha o que não
nos vê. Ele mastigava goma na
escuridão. Sem sofrimento, com os
olhos abertos. O movimento da
mastigação fazia-o parecer sorrir e de
repente deixar de sorrir, sorrir e deixar
de sorrir (...)” (LISPECTOR, Clarice.
Amor. P.21).
1. O significado final da existência
aproxima-se da idéia cristã de
que o homem apenas transita no
mundo.
2. A personagem protagonista é
constituída por uma áurea de

inocência e sapiência, com
extrema
perspicácia
e
sensibilidade.
3. Há efeitos de linguagem tirados
de irregularidades sintáticas
característicos do estilo oral.
4. No conto, o espaço exprime o
conflito entre o mundo exterior do chicletes, e o mundo interior
– da casa.
QUESTÃO 47
A poética de Manoel de Barros compõese de elementos lingüísticos articulados
que permitem ao leitor sair do lugarcomum, transformando-o em crítico da
realidade. Diante do exposto, analise o
poema e julgue os itens:
“Descobri aos 13 anos que o que dava
prazer nas
leituras não era a beleza das
frases, mas a doença
delas.
Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu
preceptor, esse gosto
Esquisito.
Eu pensava que fosse um sujeito
escaleno
- Gostar de fazer defeitos na frase é
muito
Saudável, o Padre disse.
Ele fez um limpamento em seus receios
(...)
Você não é de bugre? –ele continuou.
Que sim, eu respondi.
Veja que bugre só pega por desvios, não
anda em
Estradas
Pois é nos desvios que encontra as
melhores
Surpresas e os ariticuns
maduros”
( O livro das ignorãças, p. 87)

1. A composição do poema voltase para a concretização da
realidade fragmentada.
2. Como sua poesia não é utilitária,
a imagem que dela se projeta é
comum, equilibrada e natural.

3. O desvio da ordem ocorre na
transparência
do
signo
lingüístico.
4. No espaço identitário do bugre e
na quebra da ordem sintática e
semântica, o poeta recria a
tranqüilidade vivida entre os
homens.
QUESTÃO 48
A evolução da linguagem artística em
Manoel de Barros se faz por meio de
processos de reação às linguagens
estabelecidas, questionando o absurdo
da existência do homem na história. Tal
proposta tem como objetivo evidenciar
uma visão de mundo do homem
moderno e suas relações materiais e
imateriais que convergem para a
totalidade do ser, revelada pela e na
linguagem. Leia o fragmento poético e
julgue os itens:
“Para agradar as intimidades do
mundo é preciso saber:
A) Que o esplendor da manhã não
se abre com faca.
b) O modo como as violetas
preparam o dia para morrer
c) por que as borboletas de tarjas
vermelhas têm devoção por túmulos
(...)
Desaparecer oito horas por dia
ensina princípios”.
(O livro das ignorãças, p. 9).

1. O papel da livre fantasia
constrói as imagens que não se
limitam ao imposto pela lógica
racional.
2. O espaço geográfico é limitado
apenas à fantasia.
3. Há na inversão das relações
homem e coisa a revelação de
imagens desconexas que fazem
uma nova ordem universal.
experimentação
dos
4. A
elementos que compõem a
linguagem visa atender ao
processo
industrial
e
ao
desenvolvimento tecnológico.

QUESTÃO 49
As questões de números 10 e 11
referem-se ao texto VII, de Manoel de
Barros. Após a leitura julgue os itens
que aparecem em seguida:
“No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá
onde a
criança diz: Eu escuto a cor dos
passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar
não funciona
para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um
verbo, ele
delira.
E pois.
Em poesia que é voz de poeta, que é voz
de fazer
nascimentos –
O verbo tem que pegar delírio”.
( O livro das ignorãças, p. 15)

1. A metalinguagem é um recurso
lingüístico utilizado pelo poeta
para adequar o tema aos padrões
clássicos.
2. A invocação da infância é
necessária para a organização da
mensagem, sem a qual o poema
não se sustenta.
3. O poema, assimetricamente
construído,
representa
a
liberdade e a criatividade
próprias da escrita poética
contemporânea.
4. O “verbo” utilizado pelo poeta é
a palavra escrita que, em Manoel
de Barros, adquire consistência
estética.
QUESTÃO 50
No 3º ato da peça O Santo e a porca, de
Ariano Suassuna, a personagem Euricão
pode representar o drama vivido pelas
perdas a que todo ser humano está
sujeito. No fragmento transcrito abaixo
há indícios desse propósito. Leia-o e
julgue os itens que seguem, conforme o
sentido que pode ser construído pela
compreensão global do texto:

“Euricão – Estão ouvindo? É a voz da
sabedoria, da justiça popular. Tomem
seus destinos, eu quero ficar só. Aqui
hei de ficar até tomar uma decisão. Mas
agora sei novamente que posso morrer,
estou novamente colocado diante da
morte e de todos os absurdos, nesta terra
a que cheguei como estrangeiro e como
estrangeiro vou deixar. Mas minha
posição não é pior nem melhor do que a
de vocês. Se isso aconteceu comigo,
pode acontecer com todos, e se
aconteceu uma vez pode acontecer a
qualquer instante. Um golpe do acaso
abriu meus olhos, vocês continuam
cegos! Agora vão, quero ficar só!”
(O santo e a porca, p. 152).

1. A perda do bem mais precioso
para Euricão abre caminho para
os seus questionamentos na
última fala da peça.
2. O drama da solidão e da morte
retira toda a possibilidade de
sentido da vida, mas abre novos
caminhos para Euricão.
3. O suporte da sabedoria popular
utilizado por Suassuna dificulta
a compreensão de mundo de
Euricão.
4. A consciência da morte deixa
Euricão revoltado com a vida
que para ele não tem nenhum
sentido pela fatalidade da morte.
RASCUNHO

