
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUÇÕES VESTIBULAR 2005/2 
 

1. Este caderno contém 40 questões objetivas e 5 questões discursivas. Caso apresente 
defeito de impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro caderno. 

2. As questões da Prova de QUÍMICA possuem 03 (três) itens independentes, que deverão 
ser julgados como VERDADEIROS ou FALSOS. 

3. As questões da Prova de LÍNGUA ESTRANGEIRA, GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
possuem 04 (quatro) itens independentes, que deverão ser julgados como 
VERDADEIROS ou FALSOS. 

4. Este caderno contém uma prova de LÍNGUA ESPANHOLA e uma de LÍNGUA 
INGLESA. Resolva aquela que você optou no ato de sua inscrição. 

5. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao 
caderno II.  

6. O Cartão de Respostas das provas objetivas 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. 

7. Utilize o Cartão de Respostas – Interpretação de Texto, no espaço destinado à 
VERSÃO DEFINITIVA, para redigir as respostas das questões discursivas de forma 
legível e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

8. Receberão nota igual a ZERO na Prova de Interpretação de Texto: 
 

a) respostas desenvolvidas fora do Cartão de Respostas – Interpretação de Texto; 
b) respostas que não apresentarem nenhuma relação com o que foi proposto ou 

configurarem fuga total à temática; 
c) respostas em forma de versos ou em bloco único (tipo redação); 
d) respostas não articuladas verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras 

soltas etc.); 
e) respostas redigidas a lápis; 
f) respostas que não identificam a questão.  

 
9. A Banca de Correção das Provas de Interpretação de Texto analisará se as questões 

desenvolvidas pelo candidato atendem às proposições solicitadas, observando a 
coerência, clareza das idéias, o nível de argumentação, senso crítico e criatividade.  

10. Nas questões discursivas, o candidato deverá revelar capacidade de expressão, domínio 
de léxico e da estrutura da língua (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e 
pontuação). 

11. O tempo de duração das provas é de 5(cinco) horas, já incluído o tempo destinado ao 
preenchimento dos Cartões de Respostas.  

12. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas.  
13. O candidato só poderá levar este caderno após transcorridas 4h do início das provas.  
14. Ao término da prova, entregue os Cartões 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 II, 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 II 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. 

 



QUÍMICA 
QUESTÃO 01 
As substâncias na natureza quando reagem 
entre si, não o fazem ao acaso, mas se 
combinam dentro de princípios ou normas 
pré-definidos denominados de “Leis das 
Combinações Químicas”. Julgue os itens. 

1- Segundo a Lei de Proust, numa 
reação química, sejam quais forem 
as massas das substâncias 
participantes (reagentes e produtos) 
guardam entre si uma relação fixa e 
variável. 

2- Dalton em um de seus enunciados 
diz que “nas reações químicas 
realizadas em sistema fechado, a 
massa total do sistema permanece 
inalterada”. 

3- A Lei da Conservação da Matéria 
ou Lei de Lavoisier é fundamental 
no balanceamento de equações 
químicas, quando utilizamos o 
método do balanço de massa. Este 
método baseia-se no fato de que, se 
x átomos (x= 1, 2, 3,...) reagiram, o 
mesmo número deve aparecer como 
produto. 

QUESTÃO 02 
 
“Se nosso planeta fosse do tamanho de um 
globo terrestre escolar, nosso estoque de ar 
respirável teria a mesma espessura da 
camada de tinta que o reveste! A emissão 
de poluentes, justificada com o rótulo de 
progresso, coloca em sério risco a 
qualidade da atmosfera do planeta”. 

 Tito & Canto, p.124. 
Com base no texto, julgue as questões.  

1- Formas oxidadas de carbono, 
nitrogênio e enxofre presentes na 
atmosfera são as maiores 
responsáveis pelas chamadas 
“Chuvas Ácidas”. 

2- Na equação: SO3 +H2O � H2SO4, o 
SO3 atua como um óxido básico. 

3- Poluentes alcalinos como amônia 
(NH4

+) podem atenuar a acidez das 
chuvas. 

 

 

QUESTÃO 03  
Ao observarmos a natureza podemos 
verificar que o meio em que vivemos 
está em constante mudança. Uma 
verdura que compramos ontem, hoje já 
está em decomposição. A planta cresce. 
Novos materiais surgem todos os dias no 
mercado. Todas essas transformações 
são conseqüências das Reações 
Químicas. 
Com base no contexto julgue os itens. 

1- A reação de análise ou 
decomposição térmica da cal 
virgem pode ser descrita através 
da equação: 

CaCO3 (s) � CaO(s) + CO2 (g) 

                 ∆ 
2- A equação química: Fe(SO4)3  + 

6 NaOH � 2Fe(OH)3↓  + 3 
Na2SO4 trata-se de uma reação de 
oxi-redução, pois um dos 
produtos é menos solúvel que os 
reagentes. 

3- Na equação: 2 KMnO4 + 16HCl 
� 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 
5Cl2 , o ácido clorídrico é o 
agente redutor, pois contém o 
elemento que perde elétrons, ou 
seja, sofre oxidação. 

QUESTÃO 04 
Com base em Ligações Químicas, julgue 
os itens. 

1. O átomo A(Z=32) combina-se 
com o hidrogênio (Z=1), 
formando um composto cuja 
fórmula e tipo de ligação são 
respectivamente:  
AH4 e σ (sigma) (sp2 – s). 

2. Os compostos PCl5 e NO 
apresentam ligações covalentes 
normais e não obedecem à Regra 
do Octeto. 

3. Um átomo cuja distribuição 
eletrônica: [Ar] 3d10 4s2 4p5, ao se 
ligar a outros átomos ametálicos 
é capaz de realizar uma 
covalência normal, e no máximo 
três ligações dativas. 



 

QUESTAÕ 05 
 
Na atmosfera, encontra-se uma grande 
quantidade de gases dissolvidos e partículas 
em suspensão nas mais variadas 
concentrações e composições. Neste 
contexto, analise os itens. 

1. O gás carbônico (CO2) responsável 
pelo aquecimento global possui na 
sua estrutura ligações do tipo iônica 
ou eletrovalente. 

2. A água (H2O) no estado de vapor 
apresenta ligação covalente e é uma 
molécula polar. 

3. O saturnismo é uma doença 
provocada pelo chumbo disperso na 
atmosfera, sendo que esta 
substância (Pb) é um metal que 
conduz corrente elétrica, quando no 
estado sólido. 

QUESTÃO 06 
 
Os íons OH- e H+ tomam parte em muitas 
reações importantes no meio ambiente 
natural. Um bom exemplo são as reações do 
solo em função do pH. Com base no 
enunciado, analise os itens. 

1. Em solos ácidos ocorre a 
solubilização mais acentuada de 
minerais como a calcita - CaCO3 e a 
gibbsita – Al(OH)3 , conforme as 
equações químicas: 
CaCO3(s) + 2H3O

+
(aq) � Ca2+(aq) + 

CO2(g) + 3H2O(l) 
 

Al(OH)3(s) + 3H3O
+
(aq) � Al+3(aq) + 

6H2O(l) 
 
2. O Al(OH)3(s) ao se solubilizar libera 

para o meio o íon Al+3, que é tóxico 
para as plantas. 

3. O acréscimo de CaCO3, sob a forma 
de calcário, reduz a acidez do solo, 
aumentando o pH devido à reação: 
CaCO3 + 2H

+ � Ca+2 + H2O + CO2 
 

QUESTÃO 07 
Considerando que os íons Ferro3+ (férrico) 
e Ferro2+(ferroso) sejam originados de 

variedades isotópicas diferentes do 
elemento químico Ferro, conclui-se que 
os mesmos são diferentes entre si, em 
relação ao: 

1. número de elétrons e número 
de massa. 

2. número de massa e número 
de prótons. 

3. número de nêutrons e número 
de elétrons. 

QUESTÃO 08 
 
Considerando a reação química NaCl + 
AgNO3 � AgCl + NaNO3 , julgue os 
itens. 

1- É uma reação típica de dupla 
troca e de oxi-redução. 

2- Um dos produtos da reação é 
menos solúvel em água que os 
reagentes. 

3- É uma reação de caráter 
exotérmico, pois a variação de 
entalpia é positiva. 

QUESTÃO 09 
 
A glicose, um glicídio, é responsável por 
grande parte da energia requisitada pelo 
homem em suas atividades cotidianas. É 
obtida industrialmente pela hidrólise do 
amido, e também por meio da inversão 
da sacarose pela enzima invertase 
encontrada nos seres humanos. Neste 
contexto, julgue os itens. 

1. Considera-se que a glicose e a 
frutose (outro glicídio) através do 
processo de condensação, 
formam o dissacarídeo conhecido 
como sacarose, de fórmula 
molecular C12H22O11 , abundante 
na cana-de-açúcar. 

2. A glicose é uma ceto-hexose 
(seis carbonos) que não possui 
carbono assimétrico. 

3. O amido, pelo fato de ser 
formado pela condensação de 
moléculas de glicose, possui 
massa molecular elevada, e por 
ser considerado um polímero 
natural, também é um ácido 
graxo de cadeia longa. 



 

QUESTÃO 10 
 
O ácido sulfúrico (H2SO4) e a água (H2O) 
quando puros e considerados isoladamente, 
não são condutores de energia elétrica. Em 
relação a esta informação, julgue os itens. 

1. O ácido sulfúrico e a água, puros, e 
isoladamente, não conduzem a 
corrente elétrica porque são 
substâncias moleculares. 

2. Em concentrações elevadas, o ácido 
sulfúrico por ser um ácido forte, 
conduz a corrente elétrica. 

3. As duas substâncias em questão, 
quando misturadas formando uma 
solução, passam a conduzir a 
corrente elétrica em função da 
ionização do ácido sulfúrico. 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÍNGUA 
ESPANHOLA 

TEXTO 1 
 
LA SONDA ESPACIAL DEEP 
IMPACT 
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La sonda espacial Deep Impact 
disparó ayer domingo el proyectil 
"impactador" que se dirige hacia el 
cometa Tempel 1 para provocar una 
colisión cósmica con la que los 
científicos esperan aclarar los 
misterios sobre el nacimiento del 
sistema solar. "Hasta ahora todo se 
realiza como está planificado", dijo 
una fuente de la Universidad de 
Maryland, encargada de algunas 
operaciones científicas de la misión.  
La colisión se producirá hoy lunes, 
minutos después de que se realice la 
última corrección de la trayectoria 
del proyectil para que impacte en el 
núcleo del cometa, de unos 6.5 
kilómetros de diámetro. Esa 
colisión ocurrirá a una velocidad de 
unos 37 mil kilómetros por hora y a 
unos 150 millones de kilómetros de 
la Tierra, dijeron fuentes del 
Laboratorio de Propulsión a Chorro 
(JPL) de la NASA, en Pasadena 
(California). Al mismo tiempo, 
Deep Impact, que es la nave madre, 
realizó sus propias maniobras para 
alejarse de la trayectoria de colisión 
y situarse a unos 8 mil kilómetros 
de distancia en una posición 
privilegiada para observar el evento, 
la primera conflagración accionada 
por el hombre en el cosmos. Se 
espera que la explosión cause un 
agujero del tamaño de una cancha 
de fútbol y Deep Impact recogerá 
toda la información sobre la 
composición de los materiales del 
cometa. Los datos, junto con las 
fotografías que captará la nave, 
serán enviados a la Tierra y son 
material básico para comprender las 
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circunstancias que rodearon al 
nacimiento del sistema solar, hace 4 
mil 500 millones de años. La 
información sobre el choque 
también será recogida por los 
observatorios espaciales Chandra, 
Hubble y Spitz, además de los 
principales telescopios terrestres, 
entre ellos los del Observatorio 
Austral Europeo, en el norte de 
Chile. 

http://www.prensa.com/hoy/mundo/268137.html 

Com base no texto I, julgue as questões 
de 11 a 14. 

QUESTÃO 11  

1. A sonda espacial foi lançada em 
direção ao cometa Tempel 1, no 
domingo. 

2. A palavra impactador (L.3) refere-
se à sonda espacial Deep Impact.  

3. A palavra ayer (L.2) significa 
“ontem”, em português.  

4. Uma colisão entre a sonda espacial 
Deep Impact e o cometa Tempel 1 
vai provocar uma colisão cósmica 
jamais vista antes.  

QUESTÃO 12  
 
1. A colisão cósmica que ocorrerá no 

domingo esclarecerá mistérios 
relacionados ao sistema solar.  

2. Os cientistas da Universidade de 
Maryland são os responsáveis por 
essa missão científica.  

3. O projétil lançado pela sonda 
espacial vai impactar bem no centro 
do cometa Tempel 1, na velocidade 
de trinta e sete mil quilômetros por 
hora.  

4. O cometa Tempel 1 está a cento e 
cinqüenta quilômetros da Terra, 
segundo o laboratório JPL da 
NASA. 

 
 
 

QUESTÃO 13  
1. As palavras Deep Impact (L.26) 

e nave madre (L.26) querem 
dizer a mesma coisa. 

2. A sonda espacial estará a oito mil 
quilômetros de distância do lugar 
da colisão observando e 
registrando o evento.  

3. As palavras colisión (L.28) e 
evento (L.31) apresentam o 
mesmo entendimento.  

4. A palavra conflagración (L.32) 
se substituída por “incêndio”, em 
português, não apresenta prejuízo 
para o entendimento do texto.  

QUESTÃO 14  
 
1. Pela primeira vez, o homem provoca 

uma explosão bem no centro de um 
cometa, para fins científicos.  

2. A expectativa dos cientistas é que a 
explosão faça um buraco no cometa 
do tamanho de uma quadra de 
futebol. 

3. Todas as fotos e informações sobre o 
cometa serão registradas pela Deep 
Impact e enviadas apenas para os 
observatórios espaciais na Terra. 

4. Estima-se que o sistema solar nasceu 
há quatro milhões de anos. 
 

TEXTO II 

  
 
TRAFALGAR, UNA BATALLA DE 
TODOS 
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Espectacular desfile naval 
conmemoró este martes en 
Portsmouth, Inglaterra, los 200 
años de la batalla de Trafalgar. 
Más de 170 buques de unos 40 
países recordaron el combate, en 
el que la flota inglesa, comandada 
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por el almirante Horacio Nelson, 
venció a las escuadras 
combinadas de Francia y España. 
A la ceremonia, en la que se 
recreó la batalla original, 
asistieron la Reina Isabel II de 
Inglaterra y representantes de más 
de 53 marinas del mundo. Y es 
que Trafalgar es mucho más que 
una batalla; marcó el fin de 300 
años de hegemonía española en 
los mares y dio inicio a más de un 
siglo de poderío naval británico. 
En la imparable concatenación de 
causas y efectos que llamamos 
historia, Trafalgar también marcó 
profundamente a América Latina. 
Al ganar la batalla de Trafalgar, 
"Inglaterra no sólo aventa la 
posibilidad de ser invadida por 
Napoleón, sino que ciñe 
firmemente el cetro de Neptuno, 
pasando a ser una potencia 
planetaria", dijo a BBC Mundo el 
Capitán de Navío Mario 
Mascarelo, director del Museo 
Naval de Uruguay. "Ahora 
Inglaterra tiene la capacidad para 
proyectar sus intereses políticos a 
todo el mundo, es el inicio del 
Imperio Británico mundial", 
agrega. La batalla tuvo lugar el 21 
de octubre de 1805, aunque las 
celebraciones se adelanten. En el 
fragor de humo, gritos y estallidos 
de pólvora, 27 navíos ingleses se 
enfrentaron a 33 buques de la 
flota aliada frente al cabo de 
Trafalgar, en la provincia de 
Cádiz. La flota inglesa, al mando 
de Nelson, atacó en forma de dos 
columnas paralelas a la formación 
perpendicular franco-española. 
Fue un baño de sangre, más de 
mil españoles, dos mil franceses y 
400 británicos perdieron la vida, 
entre ellos el propio Nelson.  

 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_46310
00/4631543.stm. 

Com base no texto II, julgue as 
questões de 15 a 18. 

QUESTÃO 15 
 

1. Na comemoração de 200 anos da 
batalha de Trafalgar, o almirante 
Horacio Nelson comandou os 
festejos.  

2. A vitória da Inglaterra na batalha 
de Trafalgar iniciou o poderio 
naval desse país.  

3. Assistiram à reprodução da 
batalha original, a rainha Isabel 
II, além de representantes de 
mais de 53 marinhas do mundo.  

4. Trafalgar é o nome da batalha 
naval na qual a Inglaterra 
enfrentou as esquadras da França 
e Espanha.  

QUESTÃO 16 
 
Os números 27, 170, 1805 escrevem-se 
corretamente em espanhol. 

1. Veinte y siete; eien y setenta; 
dieciocho cero cinco. 

2. Veintisiete; diecisiet y cero; mil 
ochocientos cinco. 

3. Veinte y siete; ciento setenta; mil 
ochocientos y cero cinco. 

4. Veintisiete; ciento setenta; mil 
ochocientos cinco.  

QUESTÃO 17 
 

1. A vitória dos ingleses acabou 
com 300 anos de supremacia 
espanhola nos mares.  

2. A América Latina também 
participou da Batalha. 

3. A Batalha começou no dia 21 de 
outubro de 1805, na província de 
Cádiz.  

4. Com 27 navios a Inglaterra 
enfrentou a esquadra inimiga 
com 33.  

QUESTÃO 18 
 
Em En el fragor de humo, gritos, 
estallidos... (L.41-42), as palavras 



sublinhadas significam, em português, 
respectivamente: 

1. umidade – gritos – estampas. 
2. fumaça - gritos – explosões. 
3. humildade – gritos – estalidos. 
4. fumaça – gritos – estouros. 

 
 

TEXTO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://espanol.entertainment.yahoo.com/comics/condorito/chiste

/ 

Considerando o texto III, analise as 
questões 19 e 20 

QUESTÃO 19 
 

1. No quadro 01 Condorito encontra- 
se com um amigo e o convida para 
beber.  

2. No quadro 02 o senhor interpelado 
comenta que nunca antes na sua 
vida bebeu.  

3. As palavras bebe e gota (quadro 02) 
referem-se à bebida alcoólica.   

4. A palavra Entonces (quadro 03) 
pode ser substituída por “então”, em 
português, sem alterar o sentido da 
oração.  

QUESTÃO 20 
 

1. A palavra sujetame (quadro 03) 
significa sujeitinho, em português.  

2. Em estas botellas (quadro 03) a 
palavra sublinhada significa 
“garrafas”.  

3. A oração mientras me abrocho bien 
(quadro 03) entende-se, em 
português, como “enquanto abotôo 
bem”. 

4. No quadro 03, Condorito quer 
que o senhor abra-lhe as garrafas 
enquanto ele desabotoa os 
sapatos. 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÍNGUA INGLESA 
QUESTÃO 11  
Leia o texto abaixo e julgue os itens. 

 

 

Family Matters 

 

We don’t get sick or stay well by 
ourselves. The people closest to us affect 
every aspect of our health and our own 
well-being affects theirs. 

Newsweek, 16 de maio de 2005. 

 

1. Nós ficamos doentes devido a nós 
mesmos. 

2. As pessoas mais próximas de nós 
podem afetar cada aspecto da nossa 
saúde, o nosso bem estar e afetar os 
da nossa família. 

3. A palavra closest é um superlativo 
de superioridade. 

4. A palavra ourselves é um pronome 
possessivo.  

QUESTÃO 12 
 
Analise o texto abaixo e julgue os itens. 
 

Family Matters 
 

The death of a spouse doubles the 
likelihood that other will die seven to 12 
months later, but most hospice care may 
lower the risk 

Newsweek, 16 de maio de 2005. 
 

1. A palavra likelihood é um 
substantivo e corresponde a 
vizinhança, na língua portuguesa. 

2. A morte de um cônjuge dobra a 
probabilidade de afetar a vida do 
outro até doze meses mais tarde. 

3. A palavra later é um comparativo 
de superioridade. 

4. A palavra but é uma conjunção. 

 

 

 

 QUESTÃO 13 
Analise o texto abaixo e julgue os itens. 

 
Family Matters 

 
Families affect not only the stresses we 
encounter but genes we carry and the 
environments we live in. 

                            Newsweek, 16 de maio de 2005. 
 

1. As famílias não afetam o stress 
com o qual nos deparamos, mas 
sim os genes que carregamos. 

2. As famílias afetam o stress com o 
qual nos deparamos assim como 
os genes que carregamos e o 
meio em que vivemos. 

3. Carry, affect e live são verbos 
regulares. 

4. O substantivo stress assim como 
o adjetivo less formam o plural 
acrescentando-se “es” ao final da 
palavra. 

QUESTÃO 14 
Considere o texto abaixo: 
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Prepared to fight. Iraqi army Pvt. 
Suha Muhssin and Cpl. Shada 
Nazar Kzar.Activists worry that 
new laws could bar a women from 
taking a job against her husband’s 
wishes.  
Girl power. Last year Women for 
Women International 
commissioned a national survey of 
Iraqi women. What they found: a 
surprising unity of purpose. 
Despite religious, ethnic, and 
economics differences, most 
women want a strong role for 
themselves in a new Iraqi. 
Killers target them. Activist 
Yannar Mohammed addresses a 
gathering of men in a Baghdad 
café on the issue of women’s rights 
in Iraq. Mohammed has open 
shelters for Iraqi women in need. 

Newsweek, 7 de março de 2005. 

 



Julgue os itens. 
1. As mulheres lutam contra os desejos 

masculinos. 
2. Apesar das diferenças religiosas, 

étnicas e econômicas a maioria das 
mulheres quer um papel mais forte 
para si, no novo Iraque. 

3. Women for Women International 
representa a união da força 
feminina. 

4. A feminista Yannar Mohammed 
veste mulheres no Bagdá Café. 

QUESTÃO 15 
 
Analise o texto abaixo e julgue os itens. 

 
Smoke signal 

 
Seminary students cheer the appearance 
of white smoke at the Vatican, signaling 
that new Pope has been selected. 

 Newsweek, 2 de maio de 2005. 

 

1. Os seminaristas comemoram o 
aparecimento da fumaça branca no 
vaticano. 

2. ... that new Pope has been selected 
refere-se a uma sentença no Present 
Perfect (presente perfeito). 

3. Alunos protestam o aparecimento 
do Papa no Vaticano. 

4. That é um pronome relativo. 

QUESTÃO 16 
 
Analise o texto abaixo e julgue os itens. 
 
Saving grace. Lula’s secret weapon. 

 

Brazil’s Antônio Palocci steadies the ship 
of state. Few had ever heard of Antônio 
Palocci when he became Minister of the 
biggest economy in Latin America. But 
he’s now the ancor of a scandal-plagued 
government. 

Newsweek, 4 de julho de 2005. 
1. Antônio Palocci era pouco 

conhecido quando se tornou 
ministro. Palocci é hoje o âncora de 
escândalo governamental. 

2. The biggest faz referência à 
América Latina. 

3. A palavra few diz respeito às 
pessoas, e pode ser traduzida pela 
palavra poucos, em português. 

4. As palavras minister, economy e 
government são cognatos em 
português. 

 
Considere o texto abaixo e julgue as 
questões 17 e 18. 
 

Old genes, new findings  
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Are the changes in the brain that 
accompany aging caused by 
damage to the underlying genes 
involved in function such as 
learning, memory and transmission 
of nerve impulses? Exciting new 
research suggests that they may be, 
and the findings could eventually 
help predict and prevent 
degenerative brain diseases like 
Alzheimer’s and Parkinson’s. A 
research team at Harvard Medical 
School studied changes in genes 
activity in the preserved brains of 
people who ranged in age from 26 
to 106. Examining tissue from the 
prefrontal cortex, a center of higher 
mental functions, they uncovered 
some surprises. While most of the 
genes did not show changes with 
aging, about 4 percent became 
either more or less active. The 
differences in gene activity were   
caused by damage that occurred 
mainly in the regions of DNA that 
turn genes on, which are known as 
promoters.  

Newsweek, 7 de fevereiro de 2005. 
 
 
 

QUESTÃO 17 
 

1. Os genes responsáveis pelo 
envelhecimento foram 
descobertos em um exame 



clínico em Harvard Medical School. 
2. Learning (L.5) e examining (L.16) 

são verbos que estão no Present 
Continuous (presente contínuo em 
português). 

3. Alzheimer e Parkinson são doenças 
degenerativas do cérebro. 

4. As novas pesquisas e descobertas 
ajudam a prever e prevenir doenças 
cerebrais. 

QUESTÃO 18 

1. Which (L.26) faz referência a 
regiões do DNA. 

2. Promoters (L.27) são genes 
responsáveis pelo envelhecimento. 

3. Either (L. 22) é uma conjunção 
aditiva assim como mainly (L.25) é 
um advérbio de modo. 

4. As pesquisas na Escola de Medicina 
de Harvard mostram que os genes 
não mudam com a idade. 

Leia o texto abaixo e analise as questões 
19 e 20. 
 

The truth about gender 
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The rift between the sexes just got 
a whole lot bigger. A new study 
has found that women and men 
differ genetically almost as much 
as humans differ from 
chimpanzees. New research 
suggests that genes may explain 
more about how men and women 
differ than was previously thought. 
Women are genetically more 
complex than men. 

 Newsweek, 28 de março de 2005. 
 
 
 
 

QUESTÃO 19  
 

1. Pesquisas evidenciam que os 
homens e as mulheres diferem 
geneticamente. 

2. As diferenças genéticas entre 
homens e mulheres são quase como 

as diferenças genéticas entre 
humanos e chimpanzés. 

3. A palavra bigger (L.2) é um 
superlativo de superioridade. 

4. A expressão as much as (L.4-5) é 
um comparativo de          
superioridade. 

QUESTÃO 20 
 

1. Assim como a palavra sexes 
(L.1) as palavras brush e tomato 
fazem o plural acrescentando-se 
“es” ao final. 

2. As palavras genetically (L.4), 
chimpanzees (L.6) e humans 
(L.5) são exemplos de cognatos 
em português. 

3. Os homens são mais complexos 
geneticamente do que as 
mulheres. 

4. Os genes podem explicar as 
diferenças de humor entre 
homens e mulheres. 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
QUESTÃO 21 
 
Leia atentamente o alerta. 

 
“Vivemos numa situação insustentável, 
considerando que já foram consumidos 
42,5% dos recursos naturais do planeta 
e que esse consumo aumenta, em 
média, 2,5% ao ano nos países 
desenvolvidos”. 

Planeta Vivo. WWF/Pnuma, 2001. 
 
Com base no enunciado, julgue os itens. 

1. O Brasil possui potencial para 
dispor de praticamente todas as 
matrizes energéticas substitutas do 
petróleo no século XXI. 

2. O Brasil é o maior país tropical do 
mundo, o que possibilita o 
aproveitamento privilegiado da 
energia solar. 

3. As características físico-climáticas e 
sócio-econômicas do Brasil 
assinalam um grande potencial para 
o desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia, como a 
biomassa, o biodiesel e a energia 
eólica. 

4. As reservas de petróleo já 
descobertas, no Brasil, colocam o 
País entre os principais exportadores 
da atualidade. 

QUESTÃO 22 
 
O domínio do cerrado ocupa 
aproximadamente 300 mil KM2 do território 
mato-grossense e tem como características 
a forte presença de arbustos e árvores de 
pequenos portes com troncos e galhos 
retorcidos que se espalham entre gramíneas 
e ervas. Encontra-se em abundância as 
ervas medicinais amplamente conhecidas 
pelos seus nativos e as várias espécies de 
madeiras que ultimamente intensificam a 
exploração. A respeito dos processos de 
degradação ambiental que ocorrem no 
domínio do cerrado, julgue os itens. 

1. A contaminação dos solos e da 
água por agrotóxicos ocorre 
devido ao processo de 
modernização tecnológica com 
uso intensivo de fertilizantes e 
corretivos químicos. 

2. Os processos erosivos resultantes 
da utilização intensiva da 
tecnologia comprometem a 
produtividade agrícola. 

3. O manejo do solo necessário à 
monocultura da soja exige a 
técnica de retirada de tocos e 
raízes, o que impossibilita em 
definitivo a regeneração da 
vegetação natural do cerrado.  

4. A introdução de modernas 
técnicas de irrigação, a exemplo 
do pivô central, tem contribuído 
com o uso sustentável dos 
recursos hídricos. 

QUESTÃO 23 
  
A escalada da violência na região 
amazônica está relacionada, dentre 
outros fatores, à forma como a abertura 
da fronteira agrícola vem se 
processando, desde as décadas de 60 e 
70, privilegiando a apropriação de terra 
pelo latifúndio pecuarista. Com base no 
texto, julgue os itens. 
 

1. Uma importante característica da 
pecuária nas zonas de fronteira é 
o sistema de criação de gado 
extensivo, de baixa produtividade 
e necessidade de grandes 
extensões de terras. 

2. A pecuária extensiva nestas 
regiões influencia na manutenção 
de uma estrutura fundiária 
altamente concentrada. 

3. A terra na Amazônia, mesmo 
subexplorada, constituiu-se em 
negócio interessante aos grandes 
proprietários. A terra é reserva de 
valor, sendo um investimento 
seguro, especialmente, em fases 
de desestabilização da economia. 



4. A pecuária extensiva nestas regiões 
é considerada como atividade 
produtiva, o que garante a 
propriedade da terra aos grandes 
fazendeiros, limitando 
desapropriações, com vistas à 
reforma da estrutura agrária 
existente. 

QUESTÃO 24 
  
O autor Vesentini (1980), de forma sucinta, 
define o subdesenvolvimento como uma 
“situação econômico-social caracterizada 
por dependência econômica e grande 
desigualdades sociais”. A realidade dos 
países subdesenvolvidos tem suscitado uma 
série de idéias equivocadas e uma delas 
seria que o subdesenvolvimento é a 
situação de atraso. Na verdade, os 
chamados países subdesenvolvidos não 
representam mais uma única realidade. 
Com base na heterogeneidade desse grupo 
de países, julgue os itens. 

1. A América Latina corresponde ao 
conjunto de países marcados pelo 
fim da influência das nações 
industrializadas do Norte e pelo 
surgimento de um bloco econômico 
regional forte, comandado pelo 
Brasil, México, Argentina e Chile. 

2. Os novos países industrializados, 
como é o caso da Coréia do Sul e de 
Taiwan, integram o mundo 
subdesenvolvido cuja produção de 
bens manufaturados para a 
exportação rivaliza com a das 
potências industrializadas. 

3. O abismo entre os países 
subdesenvolvidos mostra que é cada 
vez mais difícil associar, num 
mesmo grupo, nações como a 
Coréia do Sul, de rápido 
desenvolvimento econômico, e 
Bangladesh, onde impera a pobreza 
crônica. 

4. A marginalização econômica dos 
países do continente africano, 
decorrente dos processos de 
colonização e de globalização, 

resultou no fim da sua 
dependência comercial e 
tecnológica. 

 

QUESTÃO 25 
 
A globalização é definida como um 
crescimento da interdependência das 
nações do globo terrestre. Alguns 
autores definem como “Aldeia Global”. 
Tem-se a impressão que as distâncias 
geográficas diminuíram entre os países, 
pela rapidez que as notícias são 
veiculadas. Hoje é possível ser 
transmitido simultaneamente via 
televisão, via internet, via satélite, o que 
ocorre no mundo inteiro, tudo muda 
mais rapidamente, portanto, a 
globalização está associada a uma 
aceleração do tempo. A expansão das 
empresas multinacionais é uma das 
características mais importantes do 
processo da globalização. Diante disso, 
julgue os itens.  

1. O processo de globalização 
desestimula o processo de 
privatização de empresas. 

2. A globalização gera o 
esvaziamento econômico do setor 
de comércio e serviços. 

3. O processo de globalização 
impõe medidas protecionistas 
para as empresas nacionais. 

4. A globalização acarretou um 
aumento extraordinário no 
deslocamento de mercadorias, 
capitais e informações. 

 

QUESTAÕ 26 
 
Na dinâmica externa do relevo 
encontram-se as mais exuberantes 
paisagens do mundo. Sabendo-se que os 
agentes externos do relevo provocam a 
erosão e que ocorre em três etapas, o 
desgaste, o transporte e a deposição, 
considera-se que: 

1. a água, o vento e o homem 
podem agir na formação e 
alteração do relevo. 



2. a erosão superficial, erosão de 
sulcos  e a erosão de ravinamento 
são formas de agressão da força 
destrutiva das águas. 

3. os cânions são vales fluviais 
formados por afastamento das 
placas tectônicas. 

4. nas etapas da erosão fluvial são 
infância, juventude e 
modernidade. 

 

QUESTÃO 27 
 
O planeta terra tem um sistema 
dinâmico tanto interno quanto externo, 
promovendo alguns eventos na 
atmosfera, como: chuvas, mudanças do 
tempo atmosférico, ventos, etc. 
Conclui-se que isso ocorre por que: 
1. em todo sistema físico a energia é o 

elemento dinamizador, pois o 
planeta terra possui duas fontes de 
energia, a solar e a do seu próprio 
interior. 

2. a atmosfera terrestre é constituída 
por vários solidificantes compostos 
por oxigênio e nitrogênio. 

3. as quatro  principais camadas que 
compõem a terra é a litosfera, 
biosfera, hidrosfera e atmosférica.  

4. na litosfera ocorrem todas as etapas 
das mudanças climáticas do planeta. 

QUESTÃO 28 
 
Na discussão sobre o racismo Kabengele 
Munanga enfatiza que o Brasil mantém os 
negros excluídos das condições sócio-
econômicas e dificulta seu acesso à 
educação de boa qualidade e ao mercado 
de trabalho, entre outros prejuízos. O 
sistema foi construído com base na 
realidade da minoria privilegiada da classe 
brasileira. Diante disso, pode-se afirmar 
que: 

1. todos os preconceitos e 
discriminações que permeiam a 
sociedade brasileira são 
encontradas na escola, onde se 
reforça o racismo. 

2. a diversidade de raças dificulta 
a construção da identidade 
sócio-cultural brasileira. 

3. o racismo predomina ainda no 
ambiente de trabalho, no 
acesso a logradouros públicos, 
nas instituições políticas, 
representações mentais. 

4. a abolição no Brasil foi 
subsidiada por decisões 
políticas com ideologias na 
apologia à raça negra. 

QUESTÃO 29 
 
O antropólogo brasileiro Darci Ribeiro 
afirma que em 1500 o território 
brasileiro era habitado por mais de 5 
milhões de nativos. Esses indígenas 
sofreram intensos genocídios de várias 
formas, chegando em 1998 a 362.890 
indivíduos. Essa redução se deve: 

1. a delimitação de reservas 
indígenas. 

2. ao esgotamento dos recursos 
naturais, o desmatamento das 
florestas e conseqüentemente 
extinção da fauna e da flora, 
assoreamento das nascentes e 
rios diminuindo a pesca que 
alimenta a população silvícola. 

3. ao contato do índio com os 
colonizadores, por meio de 
doenças, aprisionamentos e 
guerras com outras nações 
indígenas. 

4. a fuga das tribos de uma para 
outra região, não se adaptando ao 
novo meio. 

 

QUESTÃO 30 
 
Nos últimos 50 anos, o homem 
conquistou a lua, decifrou o genoma. 
Contudo, grande parte da população 
mundial luta pela conquista de um prato 
de comida para matar a fome. O 
crescimento da população não acontece 
com aumento da produção de alimentos. 
Isso decorre, por que: 



1. os avanços desiguais no espaço 
geográfico não permitem que a 
produção de alimentos, apesar dos 
avanços tecnológicos, seja 
suficiente para abastecer nove 
milhões de pessoas. 

2. as desigualdades sócio-econômicas 
são fatores positivos para a 
padronização na produção de 
alimentos com a biotecnologia 
avançada. 

3. as regiões mais densamente 
povoadas são as que possuem o 
menor espaço físico e condições 
técnico-econômicas de produção de 
alimentos em quantidade e espécie 
para  abastecimento populacional. 

4. Os países subdesenvolvidos 
precisam reformular a estrutura 
fundiária e as relações de trabalho, 
por meio de políticas de produção e 
desenvolvimento social. 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTÓRIA 

QUESTÃO 31 
 
Contrariando o desejo dos moradores da 
recém criada capitania de Mato Grosso, 
Rolim de Moura decidiu erguer a capital 
não em Cuiabá, ou em quaisquer outros 
arraiais mineradores, mas sim nas 
margens do Rio Guaporé. Com base 
nesse enunciado, julgue os itens.  

1. Com a criação de Vila Bela, 
Mato Grosso passou a ter duas 
capitais, visto que os 
governadores continuaram 
morando em Cuiabá. 

2. Durante muito tempo Mato 
Grosso conviveu com a 
rivalidade entre a capital (Vila 
Bela) e Cuiabá (mais povoada e 
mais rica). 

3. A capitania passou a ter duas 
rotas fluviais: a amazônica que 
abastecia Vila Bela e a 
Pantaneira, que abastecia Cuiabá. 

4. Vila Bela, com todo seu aparato 
militar/administrativo, durante 
todo século XIX, ainda era o 
maior centro populacional e 
comercial de Mato Grosso. 

QUESTÃO 32 
Por mais de cem anos (de 1500 a 1650) a 
Região Amazônica pouco interesse 
despertou à Coroa portuguesa, contudo, 
no século XVIII esse quadro sofreu 
significativas alterações. Com base nesse 
enunciado, julgue os itens.  

1. Essa região era estrategicamente 
bem situada, dava acesso ao 
interior do Brasil e às minas do 
Alto Peru e por isso, a presença 
portuguesa tinha que ser mais 
efetiva. 

2. Por causa do seu clima favorável 
e pela fertilidade do solo, os 
portugueses iniciaram a 
plantação da cana-de-açúcar, 
tornando-se, em pouco tempo, a 
segunda região produtora do 
Brasil. 



3. No século XVIII os portugueses 
iniciaram a exploração organizada, e 
em larga escala, de dois importantes 
produtos amazônicos: o café e o 
cacau.  

4. No século XVIII a Coroa percebeu 
o potencial econômico da região, 
principalmente os produtos das 
florestas, também conhecidos por 
drogas do sertão. 

QUESTÃO 33 
 
É estrada cortando a mata em pleno sertão 
é petróleo jorrando com a fluência do chão 
Viu, chegou a hora! da passarela conhecer 
a idéia do artista, anunciando o que vai 
acontecer:  
Brasil no ano dois mil 
Quem viver verá essa terra diferente 
a ordem e o progresso levam o Brasil pra 
frente. 

Samba-enredo da Escola de Samba Beija-flor de 
Nilópolis, 1974. 

 

Assim, como outras produções artísticas 
veiculadas nos meios de comunicação de 
massa, a letra desse samba-enredo exalta o 
Brasil da época, com destaque para o 
desenvolvimentismo oficial propagado pelo 
Governo Federal. Julgue os itens. 

1. O Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND) tinha 
como metas o desenvolvimento 
científico, tecnológico, da 
agricultura, abastecimento bem 
como o ingresso do Brasil no 
circuito das grandes potências 
mundiais. 

2. O milagre econômico brasileiro se 
caracterizou por uma grande 
prosperidade econômica que 
possibilitou uma distribuição de 
renda eqüitativa para os brasileiros, 
melhorando os índices da renda per 
capita dos pobres. 

3. A Transamazônica, também 
chamada de Rodovia do Século, 
mesmo não tendo um estudo mais 
aprofundado sobre a sua 
funcionalidade, significava 

segurança nacional e 
desenvolvimento econômico. 

4. A intensa ocupação geopolítica 
da Amazônia se deu pelos 
programas oficiais como a 
Marcha para Oeste, que fundava 
colônias agrícolas na perspectiva 
de diminuir o grau de pobreza da 
população rural.  

QUESTÃO 34 
 
No final do século XVI, um movimento 
intelectual de cunho antropocêntrico, 
denominado de humanismo, apareceu na 
Europa Ocidental e representou um 
contraponto ao mundo teocêntrico. 
Julgue os itens. 

1. Como movimento intelectual 
revestia-se de um caráter 
nacionalista e defendia uma 
sociedade estatal, cujos valores 
culturais envolviam as letras, as 
artes e as ciências. 

2. Como filosofia própria, os 
humanistas defendiam um 
retorno à Antiguidade Clássica 
em reprovação dos valores 
medievais, sobretudo, no sentido 
de restabelecer a democracia 
ateniense e a disciplina espartana. 

3. O interesse dos humanistas pela 
Antiguidade Clássica, não era 
copiá-la, mas tê-la como 
referência de um saber para 
pensar o Homem como um ser 
universal, capaz de elaborar sua 
própria existência terrestre.  

4. Os humanistas produziram 
conhecimentos para o Ocidente, 
especialmente, com estudos das 
línguas clássicas (grego e latim), 
com estudo sobre a natureza e 
análise na investigação científica. 

 
 

QUESTÃO 35 
Em vários aspectos a colonização inglesa 
e francesa, na América do Norte destoa 
da colonização que portugueses e 
espanhóis realizaram na América do Sul 



e no Caribe. Com base nesse enunciado, 
julgue os itens. 
 

1. Ingleses e franceses não tinham 
interesse na produção de gêneros 
tropicais, como o açúcar e o 
algodão, mais sim em colonizar 
áreas temperadas onde eles 
poderiam reproduzir os mesmos 
hábitos e costumes da Europa. 

2. Tanto a Inglaterra como a França só 
tinham uma finalidade para suas 
colônias americanas: degredar 
indivíduos que ameaçavam a ordem 
instituída, como ladrões, agitadores 
políticos e fanáticos religiosos. 

3. Por motivos humanitários e 
religiosos, ingleses e franceses não 
utilizavam escravos em suas 
colônias, ao contrário de espanhóis 
e portugueses. 

4. Ingleses e franceses também tinham 
interesse na produção de gêneros 
tropicais, contudo, como tinham 
poucas conquistas na Zona Tropical, 
desenvolveram melhor que 
portugueses e espanhóis as colônias 
de povoamento.  

QUESTÃO 36 
A unificação da Alemanha e da Itália 
mudou significativamente um quadro 
político que dominava a Europa por mais 
de um século. Com base nesse enunciado, 
julgue os itens. 

1. A Itália por ter várias regiões 
industrializadas, em pouco tempo 
tornou-se uma ameaça para a França 
e a Inglaterra.  

2. Tanto no aspecto demográfico como 
no industrial, a Alemanha já nasceu 
como uma potência continental, isso 
ameaçava diretamente a França, a 
Rússia e a Áustria. 

3. Ao contrário da Rússia e da Áustria, 
a Alemanha e a Itália apresentavam 
um caráter predominantemente 
nacional, e isso representava um 
sério perigo para antigos impérios 
multinacionais. 

4. O maior perigo destes novos 
estados era o seu caráter político: 
tanto a Itália como a Alemanha 
optaram pelo sistema 
republicano. 

QUESTÃO 37 
Para muitos, a Revolução Gloriosa 
(1640-1652) seria a primeira revolução 
burguesa da história da humanidade, 
para outras, ela foi uma revolução 
incompleta, sem a profundidade e o 
alcance da Revolução Francesa de 1789. 
Julgue os itens. 

1. Por ter ocorrido num arquipélago 
(Ilhas Britânicas), a Revolução 
Gloriosa não chegou a afetar ou 
influenciar movimentos 
semelhantes no continente 
europeu. 

2. Poucos foram os atos radicais da 
Revolução Gloriosa, tanto que no 
final, foi mantida a forma 
monárquica de governo, bem 
como a permanência do rei 
Carlos I. 

3. Pode-se considerar como uma 
revolução burguesa devido à 
participação desta classe no 
processo revolucionário, e 
também pelos princípios por ela 
evocados: liberdade de expressão 
e de religião. 

4. A execução do rei Carlos I e a 
curta ditadura de Cromwell 
permitem identificar 
características muito próximas da 
Revolução Francesa, esta sim, 
uma típica revolução burguesa.  

QUESTÃO 38 
 
Da queda do Muro de Berlim até os 
nossos dias, vários conflitos surgiram 
por causa do colapso da Antiga União 
Soviética. Julgue os itens. 

1. O caso mais evidente foi a guerra 
civil que ocorreu na antiga 
Iugoslávia, principalmente entre 
sérvios, bósnios e croatas. 

2. A Guerra da Chechênia é um 
bom exemplo de conflito 



nacionalista que eclodiu após o 
colapso do antigo regime soviético. 

3. Com o fim do comunismo, 
divergências entre grupos étnicos 
como armênios contra azerbaijanes, 
ou ucranianos contra russos, 
tornaram-se muito mais sérios e 
violentos. 

4. A entrada de antigos membros do 
Pacto de Varsóvia na Organização 
do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), como a Polônia, tornou 
mais delicada a posição da Rússia 
diante do Ocidente. 

QUESTÃO 39 
 
Sobre o processo histórico chamado de 
“descolonização”, ocorrido nas décadas que 
se seguiram a Segunda Guerra Mundial, 
julgue os itens. 

1. A independência de Cuba, feita por 
Fidel Castro, provocou uma crise 
diplomática entre EUA e a Espanha: 
caso Baía dos Porcos. 

2. A última nação européia que teve de 
abrir mão das suas colônias 
africanas foi Portugal, depois de 
uma sangrenta guerra em Angola e 
Moçambique. 

3. A independência da Índia foi 
extremamente complicada devido à 
diversidade étnico-religiosa, daí a 
necessidade da criação de um estado 
paquistanês no ocidente, outro no 
oriente. 

4. Um dos mais traumáticos processos 
de independência foi na Argélia, 
devido ao grande número de 
habitantes franceses e pela 
relutância da França em aceitar a 
separação. 

QUESTÃO 40 
 
Nas duas décadas que se seguiram o pós-
guerra (1948-1968), apesar da ameaça de 
guerra nuclear, o mundo conheceu um 
período de prosperidade e de 
desenvolvimento. Muitos chamam essa 
época de “Anos Dourados”. Entretanto, no 
final da década de sessenta e início da 

década de setenta, parecia que a euforia 
tinha terminado, o mundo vivia 
novamente uma era de incertezas e de 
agitações. Julgue os itens. 
 

1. A Crise do petróleo, deflagrada 
pela Organização dos Produtores 
de Petróleo (OPEP), utilizou o 
combustível como arma política 
e elevou o preço do barril para 
preços inimagináveis para época. 

2. Agitações estudantis contra a 
Guerra do Vietnã e contra toda 
forma de poder autoritário, 
ocasionaram sérios tumultos na 
América e na Europa Ocidental. 

3. A invasão da Tchecoslováquia 
pela URSS em 1968, levou 
muitos intelectuais e militantes 
de esquerda na Europa Ocidental 
e América Latina, a se 
decepcionarem com a política 
comunista soviética. 

4. O crescimento desordenado das 
cidades e a elevação dos níveis 
de poluição tornaram, junto com 
a ameaça de guerra nuclear, uma 
das grandes preocupações das 
populações dos países 
desenvolvidos. 

RASCUNHO 
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Especialistas alertam sobre o risco da dismorfia 
corporal, doença provocada pela vaidade 
excessiva que leva as pessoas a nunca se achar 
bonitas. 
 
 

A vaidade pode ser tanto uma aliada 
da auto-estima quanto um veneno. Tudo 
depende de como se lida com ela. Quando 
ultrapassa o limite do bom senso, o excesso 
de preocupação com a aparência pode se 
transformar numa doença psiquiátrica com 
a qual especialistas começam a se alarmar – 
a dismorfia corporal.  (...) 
 A dismorfia corporal é mais uma 
das doenças ligadas ao físico que se 
difundiram nos últimos anos. A mais 
conhecida é a anorexia, que leva meninas e 
mulheres a não comer por pânico de 
engordar. Menos neuróticos com a balança, 
os homens são vítimas da vigorexia, que faz 
os sarados e musculosos se achar fracotes. 
Já a dismorfia corporal atinge homens e 
mulheres na mesma proporção. Acreditar 
que pequenos defeitos, como uma pinta no 
rosto ou uma cicatriz, são monstruosos é 
uma das características do problema. Passar 
mais de uma hora por dia na frente do 
espelho também indica algo errado. Mais 
grave ainda são aqueles que têm a feiúra 
imaginária. Não há nada perceptível, mas o 
doente jura que sim, que todos olham para 
sua deformidade. Ele se submete a todo tipo 
de tratamento dermatológico, estético e 
cirurgias plásticas mesmo sem precisar. “É 
uma situação que piora muito a qualidade 
de vida”, destaca a dermatologista e 
cosmetóloga Patrícia Rittes (...). “A 
ansiedade se torna depressão e acaba 
gerando um isolamento”, explica. 
  
 
 
 

A patologia não é nova. Vem 
sendo diagnosticada desde 1987 e foi 
descrita pela primeira vez há meio 
século. O distúrbio, porém, evoluiu. 
Hoje, os médicos sabem que, se não 
tratado, o paciente pode chegar ao 
suicídio. A doença é uma variação do 
Transtorno Obsessivo Compulsivo. 
“Quem tem um amigo ou familiar com 
traços da síndrome não deve encarar 
como futilidade ou uma idéia delirante. 
Muitos sentem vergonha e não sabem 
como pedir ajuda”, alerta a psiquiatra 
Jocelyne Levy Rosenberg. O tratamento 
é psiquiátrico, com terapia e 
antidepressivos. Para os especialistas, 
parte da culpa de doenças como a 
dismorfia corporal, a anorexia e a 
vigorexia é da sociedade, que vende 
corpos perfeitos como ideal de beleza. 
“Assim, o paciente se torna um eterno 
insatisfeito. Quer mudar toda hora 
alguma coisa. Se o médico não faz, ele 
procura outros, até encontrar um que 
tope,” diz o cirurgião plástico Marcelo 
Gandelmann. 

(...) 
 Visando descobrir vítimas da 
dismorfia entre pacientes, 25 
dermatologistas de São Paulo estão 
aplicando um questionário antes das 
consultas. “É preciso ficar alerta para 
evitar que uma pessoa muito vaidosa 
caia na armadilha da vaidade extrema. 
Existe um limite entre se gostar e 
ultrapassar o saudável”, explica Patrícia 
Rittes, que faz parte do grupo. 
 
 
 
Aida Veiga e Suzane Frutuoso, Época, n° 363, 
02/05/05, texto adaptado. 
 
 
Com base no texto Espelho quebrado, 
responda as questões de 01 a 04. 

 
 
 
 
 



QUESTÃO 01 
Retire do texto as três doenças apresentadas 
com seus respectivos sintomas e comente as 
diferenças entre elas. 
 
 

QUESTÃO 02 
Explique a função das aspas em alguns 
trechos do texto e dos verbos “destacar”, 
“alertar”, “dizer”, “jurar” e “explicar”. 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 
A expressão “dismorfia corporal” é 
retomada no texto por alguns 
substantivos sinônimos. Quais são esses 
substantivos e qual sua contribuição para 
a construção do sentido do texto? 
 
 

QUESTÃO 04 
Escreva um parágrafo, citando 
exemplos, que possam ser acrescentados 
ao texto para reforçar a afirmação de que 
a sociedade tem parte da culpa por 
doenças como as citadas. 
 
 

QUESTÃO 05 
Leia os dois trechos das letras das músicas abaixo e responda ao que se pede. 
 

 

 

Dor de amor 
Luiz Figueiredo (Grupo Forró no Escuro) 

 
Partiu levando a esperança em pleno 
verão. 
Deixando só a saudade encravada 
aqui nesse chão. 
Pegou as malas e se mandou pras 
banda do sul.  
Deixou no pó a tristeza e as flô do 
mandacaru. 
Oi, quando a chuva cair e verdejar, e 
fulorar a vida do meu povo, 
eu munto no meu jegue e vou à praça 
te encontrar de novo. 

 

 

a) Qual é o tema central das duas letras? 
 
b) Aponte as palavras e expressões que permitem perceber as semelhanças entre as duas 

letras e explique seus significados. 
 

 

 

 

 



Asa Branca 
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 
 
(...) 
Até mesmo o asa branca 
Bateu asas do sertão 
Então eu disse adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
 
Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 
Eu te asseguro não chores não, viu 

         Que eu voltarei, viu meu coração. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


