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 possuem 05 (cinco) itens (elencados de a a e), de múltipla escolha que o
candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.
3) Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao Caderno I.
4) O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá pintar
completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta.
5) O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao
preenchimento do Cartão de Respostas.
6) O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas.
7) Ao término da prova, entregue o cartão de respostas e este caderno ao fiscal.

23/11/2005
24 e 25/11/2005
16/12/2005

CRONOGRAMA
Divulgação, a partir das 8h (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.
Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do
Caderno I nos postos de Inscrições da UNEMAT, e na COVEST.
Divulgação do resultado do Concurso Vestibular 2006/1, no site www.unemat.br/vestibular
e nos quadros de Aviso da UNEMAT.

MB=15 kg, e que a aceleração da gravidade seja 10
2
m/s e os fios inextensíveis, aponte a alternativa
CORRETA.

FÍSICA
QUESTÃO 01
Uma determinada estação de rádio emite uma onda
com uma freqüência de 1200 Khz. Com base neste
dado, aponte a alternativa CORRETA.
-6
a. O período desta onda é 8,333. 10 seg.
b. O comprimento dessa onda é de 200 m.
c. A freqüência dessa onda, ao passar pelo
meio de índice de refração de 1,5 é de 1200
hz.
d. A velocidade da onda, ao passar pelo meio
8
de índice de refração de 1,5 é de 2.10 m/s.
e. O comprimento dessa onda é de 500 m.
QUESTÃO 02
Considere a figura abaixo, que representa uma
bobina em série com um galvanômetro (G) sensível,
e um ímã que pode se aproximar ou afastar da
bobina (sem ultrapassá-la), conforme o sentido
indicado pelas setas. Nessas condições, pode-se
afirmar que:

BOBINA

a. A aceleração do sistema é nula.
b. A tração no fio é igual ao peso do bloco B.
2
c. A aceleração do sistema é 15 m/s , e a
tração no fio 350N.
2
d. A aceleração do sistema é 10 m/s , e a
tração no fio 350N.
2
e. A aceleração do sistema é 10 m/s , e a
tração no fio 300N.

ÍMÃ
QUESTÃO 04
Nos esquemas abaixo, estão representados os
6(seis) vetores resultantes dos campos elétricos nos
pontos X,Y e Z, devido as duas cargas elétricas
iguais e de sinais opostos +Q e -Q.

E2
a. ao aproximar a bobina o pólo norte do ímã
vai passar pelo circuito uma corrente elétrica
i , com sentido contrário ao indicado na
figura.
b. ao aproximar da bobina o pólo norte do ímã,
o galvanômetro (G) não vai indicar a
passagem de corrente elétrica.
c. se afastar da bobina o pólo norte do ímã, a
corrente elétrica i que passa por (G), tem o
mesmo sentido indicado na figura.
d. o ponteiro de (G) fica oscilando em torno de
sua posição central quando afastar o pólo
norte do ímã.
e. se afastar da bobina o pólo norte do ímã, a
sua extremidade, que se encontra mais
próxima do ímã, funcionará como pólo sul.

E1

E5

E4
E3

E6
Y

Os vetores que melhor representam os campos
elétricos resultantes nos ponto X,Y e Z são:
a.

E1 , E4 , E5

b.

E2 , E4 , E7

c.

E1 , E3 , E7

d.

E2 , E3 , E6

e.

E1 , E3 , E5

QUESTÃO 03
O desenho abaixo representa um sistema dinâmico
onde as forças de atrito e a massa do fio que
interliga os blocos A e B são desprezíveis.
Considerando que a força F vale 500N, e as massas
dos blocos A e B valem respectivamente MA=20 kg e

E7

Z

X

QUESTÃO 05
Um motociclista percorreu metade de um percurso
com velocidade escalar média de 30 Km/h e a outra
metade com velocidade escalar média de 50 Km/h.
Diante dos dados, pode-se afirmar que a velocidade
escalar média do motociclista durante todo o
percurso foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

QUESTÃO 08
A partir do ponto A da figura abaixo, um corpo realiza
MHS de amplitude 14 cm e período 8 seg, no
intervalo de tempo t =0. Diante destes dados podese dizer que a função horária da elongação desse
movimento é:

37,5 Km/h
40,5 Km/h
30,8 Km/h
40 Km/h
35 Km/h

QUESTÃO 06
Durante uma competição de saltos ornamentais, um
nadador pula verticalmente de um trampolim de 15
2
metros de altura. Adotando g= 10 m/s e
desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que
a velocidade do nadador, ao atingir a água, foi
aproximadamente:

a.
b.
c.
d.
e.

7.cos 0,5 π t
14.cos 0,25 π t
1/2.cos 0,5 π t
14.cos 0,80 π t
14.cos 1,25 π t

QUESTÃO 09
a.
b.
c.
d.
e.

16,6 m/s
17,3 m/s
18,6 m/s
5 m/s
n.d.a

QUESTÃO 07

I – O calor trocado numa transformação isocórica
é totalmente utilizado para variar a energia
interna.
II – Transformação adiabática é a que se realiza
com conservação da quantidade de calor do
sistema.
III – Em uma transformação adiabática quando
ocorre compressão do gás, a temperatura
aumenta.
IV – A compressão de um gás, feita
adiabaticamente, exige que se ceda calor ao
gás.
Diante das afirmativas acima, assinale a
alternativa CORRETA.
a. Somente as afirmativas I, II e III são
corretas.
b. Somente as afirmativas I e II são corretas.
c. Somente as afirmativas II e III são
corretas.
d. As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
e. Somente as afirmativas I, III e IV são
corretas.

Ao medir a temperatura ambiente em uma das
regiões mais frias do mundo, num determinado dia
um cientista com seu
termômetro registrou -78ºF.
Se o seu termômetro fosse graduado na escala
Celsius, esse registro seria aproximadamente de:
35º C
a.
b. -75,2º C
c. - 61,11º C
d. -71,11 ºC
e. 69,9º C
QUESTÃO 10
I- O fenômeno da difusão da luz
é
caracterizado pela passagem da luz por uma
superfície lisa.
II- Quando se vê um objeto e nele observase que sua cor é verde, isto se explica porque este
objeto irradia luz verde.
III- A formação de sombra evidencia que a
velocidade da luz não depende do referencial.
IV- Um objeto real se aproxima de um
espelho côncavo, partindo de uma posição situada
além do centro de curvatura. Quanto à imagem,
pode-se afirmar que ela aumenta de tamanho,
afasta-se do espelho e tem sempre natureza real.
Analisando as afirmativas
alternativa CORRETA.

acima,

assinale

a

a. Somente a afirmação I é correta.
b. Somente as afirmações I e II são corretas.
c. Somente as afirmações II e III são
corretas.
d. Somente a afirmação II é correta.
e. Somente a afirmação IV é correta.

RASCUNHO

BIOLOGIA
QUESTÃO 11
A digestão é um processo de transformação dos
alimentos em compostos que possam ser absorvidos
e utilizados pelo organismo. Com base nessa
afirmação, assinale a alternativa INCORRETA.
a. A principal enzima do estômago é a pepsina,
que tem como função digerir as proteínas.
b. Os carboidratos digeridos formam ácidos
graxos e glicerol; as proteínas, os
aminoácidos, e os lipídios originam os
monossacarídeos.
c. A produção do suco gástrico no estômago é
estimulada pelo hormônio denominado
gastrina.
d. A secretina e a colecistocinina são
hormônios estimuladores do pâncreas.
e. A inibição das contrações do estômago é
provocada pela enterogastrina, que retarda a
passagem de mais alimento para o intestino.
QUESTÃO 12
A membrana plasmática é a camada da célula que
protege, reveste e controla a entrada e a saída de
substâncias, contendo, desse modo, permeabilidade
seletiva. Com base nesta afirmação, assinale a
alternativa INCORRETA.
a. A passagem de água de uma solução para
outra,
através
de
uma
membrana
semipermeável, que deixa passar apenas o
solvente, é denominada osmose.
b. No transporte passivo não há gasto de ATP
e no ativo há gasto de ATP.
c. Entende-se por difusão a capacidade que as
moléculas dos gases e os solutos têm de se
espalhar uniformemente por todo o espaço
disponível.
d. O transporte ativo pode ser exemplificado
pela bomba de sódio e potássio,
demonstrando que a concentração de K+
fora da célula é maior do que em seu interior,
ocorrendo o oposto com o Na+.
e. A endocitose é classificada em fagocitose e
pinocitose,
processos
que
explicam,
respectivamente, a ingestão de partículas
sólidas e líquidas.
QUESTÃO 13
“Os óvulos dos animais são geralmente células
grandes e imóveis, que contêm em seu interior
reserva de nutrientes para o desenvolvimento
embrionário” (Lopes, 1999). Com relação ao tipo de
óvulos, analise os itens.
I - Os anfíbios possuem muito vitelo, portanto são
denominados de heterolécitos.
II - Os répteis e aves possuem óvulos grandes, com
muito vitelo no pólo vegetativo, chamados telolécitos.

III - Os insetos possuem pouco vitelo, homogênea ou
quase homogeneamente distribuído pelo citoplasma,
denominado isolécito.
IV-Na maioria dos mamíferos, o óvulo é praticamente
desprovido de vitelo, considerado como um alécito.
Assinale a alternativa CORRETA.
a.
b.
c.
d.
e.

Somente I, II e III estão corretos.
Somente I, III e IV estão corretos.
Somente I, II e IV estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Somente I e IV estão corretos.

QUESTÃO 14
“Sucessão ecológica é um mecanismo natural que
abrange mudanças na estrutura das comunidades
biológicas através do tempo. Esse processo
direcional e até previsível resulta de modificações
ambientais promovidas pelos seres vivos e das
interações entre populações” (Paulino, 2002).
Com base neste enunciado, ao longo de uma
sucessão ecológica ou da ecese para o clímax,
pode-se afirmar que ocorre:
I – aumento da produção primária bruta.
II – aumento de consumo.
III – diminuição da produção primária líquida.
IV – aumento e, posteriormente, estabilidade da
biomassa.
Assinale a alternativa CORRETA.
a. Somente I e II estão corretos.
b. Somente I, II e III estão corretos.
c. Somente II e III estão corretos.
d. Somente II, III e IV estão corretos.
e. Todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 15
As proteínas são moléculas filamentosas, formadas
por dezenas ou centenas de aminoácidos unidos
entre si. Com base nesta afirmação, assinale a
alternativa CORRETA.
a. Os sucos entéricos contêm enzimas que
transformam as proteínas em ligações
peptídicas.
b. Os aminoácidos que um organismo não
consegue sintetizar e que, portanto,
precisam estar presentes em sua dieta, são
chamados aminoácidos naturais.
c. A anemia falciforme ou siclemia é uma forma
grave de anemia humana, causada pela
troca de vários aminoácidos da cadeia
polipeptídica de hemoglobina.
d. Toda proteína é, essencialmente, um fio
formado por muitos aminoácidos ligados em
seqüência, como as contas de um colar.
e. Muitas doenças humanas são decorrentes
da incapacidade inata de uma pessoa
produzir hemoglobina.

QUESTÃO 16
“Os fundamentos da Teoria Sintética da Evolução
(ou neodarwinismo) incluem as principais idéias de
Darwin, complementadas pelos conhecimentos
relativos à Genética Clássica e às Mutações”
(Favaretto e Mercadante, 1999, p.169). De acordo
com as afirmações dos autores, assinale a
alternativa CORRETA.
a. A seleção natural estabelece uma taxa
diferencial de reprodução que favorece os
indivíduos menos dotados.
b. Os mecanismos que alteram as freqüências
dos alelos são: mutações gênicas e
migrações.
c. A deriva gênica ou oscilação genética é
causada por fatores não previsíveis como
chuvas torrenciais, terremotos e predação
diferencial intensa.
d. O movimento de alelos que acompanha as
migrações é conhecido como fluxo
energético.
e. Nenhuma alternativa está correta.
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QUESTÃO 17
O esquema abaixo representa a respiração, processo que garante a produção de energia para as atividades
celulares:

Esquema pág. 104 (César e Sezar).

Com base no processo apresentado assinale a alternativa INCORRETA.
a. O transporte de elétrons, que determina a fosforilação, ocorre nas membranas das cristas das
mitocôndrias, com ajuda de uma série de enzimas.
b. Para cada molécula de glicose que entra na glicólise, são gastas duas moléculas de ATP, porém quatro
são produzidas.
c. O hidrogênio liberado nas várias etapas combina com o oxigênio proveniente da água, formando o ATP.
d. A desidrogenação é a remoção dos hidrogênios da glicose.
e. A descarboxilação é a quebra gradativa das ligações entre os carbonos e saída do gás carbônico.

QUESTÃO 18
Observe o esquema abaixo que representa o ciclo do verme esquistossomo.

Esquema Fig. 10.23 (Paulino Vol. 2, p. 177).

a. A esquistossomese é uma doença epidêmica em algumas regiões brasileiras.
b. Os locais de penetração dos miracídios acarretam alergias e coceiras no hospedeiro intermediário.
c. No interior do intestino humano, os esquistossomos se reproduzem sexuada e assexuadamente,
produzindo larvas.
d. Um dos meios profiláticos para se combater a esquistossomose é através da eliminação do caramujo por
meio de predadores naturais, como a tilápia.
e. O único meio de transmissão do esquistossomo é a penetração da larva através da pele, em águas doces
e/ou salgadas.

QUESTÃO 19

Figuras 17.1. e 17.2 – Avancini e Favaretto p.437.

De acordo com a classificação das algas, representadas acima, assinale a alternativa CORRETA
a. As diatomáceas são as mais abundantes e pertencem ao grupo das algas douradas, importantes
produtoras mundiais de oxigênio.
b. As algas azuis apresentam algumas espécies bioluminescentes, isto é, que emitem luz.
c. As algas do gênero Volvox são macroscópicas, conhecidas como alface-do-mar.
d. O alginato é um material preparado a partir da algina, um polissacarídeo encontrado em algas vermelhas.
e. Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 20
Com base no ciclo do nitrogênio em um ecossistema terrestre, esquematizado abaixo, os processos de
nitrificação, fixação do nitrogênio atmosférico e desnitrificação correm, respectivamente nas etapas:

Fig 19.13 pág. 360 Amabis e Martho

a.
b.
c.
d.
e.

I, II e III
II, III e I
II, I e III
III, II e I
III, I e II

MATEMÁTICA

QUSTÃO 24
Existem 6 caminhos diferentes ligando as escolas

QUESTÃO 21

E1 e E 2 e 4 caminhos diferentes ligando E 2 e E3 .
x

m é a solução real da equação 4.2 = 2
−2
então m é:
Se

a.

Os trajetos diferentes que podem ser utilizados para
ir de E1 a E 3 passando por E 2 são:
a.
b.
c.
d.
e.

9

9
4
−3
c.
2
1
d.
3
4
e.
9
b.

10 caminhos
15 caminhos
12 caminhos
24 caminhos
360 caminhos

QUESTÃO 25
Dada

a

equação

trigonométrica

sen(2a ) + sen(4a ) = 0 pode-se dizer que:
a. as únicas soluções possíveis serão quando
a = 2kπ , com k ∈ .
b. a equação apresenta infinitas soluções.

QUESTÃO 22

Quando
Em uma festa de encerramento de um grande
torneio esportivo todos os atletas foram dispostos em
40 filas formando um triângulo, como indica a figura
abaixo. Diante desse quadro quantos atletas
participaram do torneio?

a ∈ [ 0, π ] tem-se cinco soluções

possíveis:

a = 0, a =

π
3

,a=

π
2

,a =

2π
ou a = π .
3

01

a equação admite somente uma resposta
a = 0.
d. o conjunto solução será a = π + 2kπ , com
k∈ .

02

e. uma das possíveis soluções será

FILA

c.

03
04
.
.
.
40
a.
b.
c.
d.
e.

...

41 atletas
840 atletas
820 atletas
420 atletas
1680 atletas

QUESTÃO 23
Numa certa comunidade, 52% dos habitantes são
mulheres e destas 2,4% são canhotas. Dos homens
2,5% são canhotos. A probabilidade de que um
indivíduo escolhido ao acaso seja canhoto é:
a.
b.
c.
d.
e.

2,448 %
1,224 %
1,248 %
1,200 %
4,9 %

a=

π
4

.

QUESTÃO 26
João, Marcos, Maria e Juliana realizaram um
concurso. A prova abrangia três áreas: Matemática,
Língua Portuguesa e História. Cada prova equivalia
de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a média final, foi
calculada através da média ponderada, que foi dada
de acordo com as tabelas abaixo:
Nome\nota
João
Marcos
Maria
Juliana

Mat.
8,00
7,00
4,00
2,00

Port.
6,50
6,50
7,00
9,00

Hist.
4,00
8,00
10,00
9,00

Peso
Matemática
Português
História

5
4
3

Sendo a média de aprovação igual a sete (7,00)
pode-se afirmar que:
a. todos foram aprovados no concurso.
b. ninguém foi aprovado no concurso.
c. somente os homens foram aprovados no
concurso.
d. somente as mulheres foram aprovadas no
concurso.
e. João e Maria tiveram a mesma nota final,
porém somente Marcos foi aprovado no
concurso.

QUESTÃO 27
QUESTÃO 30
O crescimento populacional de uma cidade é de
aproximadamente 5% ao ano. Atualmente a cidade
tem 30.000 habitantes. Quantos anos serão
necessários para que a cidade tenha 60.000
habitantes a essa taxa de variação?
a.
b.
c.
d.
e.

Uma pirâmide de base quadrada está inserida dentro
de um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base
vale 20 centímetros e sua altura, 20 centímetros.
Então a pirâmide terá:

20 cm

Aproximadamente 20 anos.
Mais de 20 anos.
Aproximadamente 17 anos.
Aproximadamente 11 anos.
Aproximadamente 9 anos.

20 cm

QUESTÃO 28
2

Dada a função f ( x ) = x − 3 x + 4 ,
afirmar que:
I – a função f(x) existe para ∀x ∈ ℜ .

pode-se

∀x ∈ℜ x ≥ 4 ou x ≤ −1 .
III – a função não existe para ∀x ∈ ]−1, 4[ .

II– 0 domínio da f(x) será

a.
b.
c.
d.

Somente a alternativa I está correta.
Somente a alternativa II está correta.
Somente a alternativa III está correta.
Somente as alternativas II e III estão
corretas.
e. Todas as afirmativas estão corretas
QUESTÃO 29
Com as letras da palavra LUGARES pode-se montar
vários anagramas. De acordo com as afirmações,
julgue os itens.
I – Com a utilização de todas as letras é possível
formar 2500 anagramas.
II – Com 5 letras e começando com a letra A, é
possível formar 360 anagramas.
III – O número de anagramas com sete letras que
começam com S e terminam com E é de 720.
IV - O número de anagramas com sete letras que
começam com UA e terminam com E é de 24.
a.
b.
c.
d.

Somente a alternativa I e II estão corretas.
Somente a alternativa II e IV estão corretas.
Somente a alternativa I e III estão corretas.
Somente as alternativas II e III estão
corretas.
e. Somente as alternativas III e IV estão
corretas.

a. O

volume

da

pirâmide

será

de

3

aproximadamente 2000π cm .
b. O volume da pirâmide é um terço do volume
do cilindro, cujo volume é igual a

2000π cm3 , logo o volume da pirâmide
2000π
3
será de
cm .
3
3
c. A pirâmide terá volume igual a 3000 cm .
2
d. A área da base da pirâmide vale 100 cm .
e. A apótema da pirâmide mede 15 2 cm .
RASCUNHO

QUESTÃO 32

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I

Os índios sem-nome
1

5

10

15

20

25

Bebês xavantes não têm nome. É
carga pesada demais para corpo tão frágil. Se
ganharem um, poderão adoecer e morrer. Só
com 2 ou 3 anos, ganha-se resistência para
suportar o peso da identidade. Até então, todo
homem é chamado de menino (watebremi mi
tsi) e toda mulher, menina (ba’ õtõre mi tsi),
informa Aracy Lopes da Silva, em Nomes e
Amigos – da Prática Xavante a uma Reflexão
sobre os Jês.
Este ano, xavantes sem nome
engrossaram as estatísticas da fome. Ao
menos seis com menos de 1 ano morreram de
fome nas aldeias do Mato Grosso. Somam-se
às 80 mortes do ano anterior, pelo mesmo
motivo. Mais de cem foram internados em
Goiânia (GO) com desnutrição, desde janeiro.
Sob o olhar distante do governo federal.
Hoje, há mais de 29 mil xavantes no
Brasil. Um nome xavante é associado à
evolução da pessoa, ao seu desenvolvimento
interior e à idade, que identifica a força vital
útil à comunidade. Um xavante acaba sua
vida como começa: sem nome. Há homens
que, ao longo da vida, recebem até oito
nomes.
As crianças xavantes das aldeias do
Mato Grosso talvez não tenham essa sorte.

Assinale a alternativa CORRETA.
a. Se ganharem um, poderão adoecer e morrer.
(L2-3) O sujeito implícito da 2ª oração é
bebês.
b. Em ganha-se (L4) a forma verbal está na voz
reflexiva.
c. Na expressão até então (L5) a preposição
até indica limite extremo.
d. No enunciado: todo homem é chamado de
menino... e toda mulher, menina (L5a7), há
uma figura chamada silepse.
e. A expressão todo homem (L5-6), exerce a
função de sujeito composto.
QUESTÃO 33
Assinale a única alternativa CORRETA.
a. Em: hoje, há mais de 29 mil xavantes no
Brasil. (L19-20), é possível a substituição
por: hoje existe mais de 29 mil xavantes,
sem prejuízo às regras de concordância
verbal, segundo a norma padrão da língua.
b. Bebês xavantes não têm nome. (L1) A forma
verbal está na 3ª pessoa do singular,
presente do indicativo.
c. O que na (L 22) está exercendo a função de
conjunção integrante.
d. Engrossaram (L12) e recebem (L 25) são
formas
verbais
funcionando,
respectivamente, no texto, com transitividade
direta e indireta.
e. É carga pesada demais para corpo tão frágil.
(L1-2) Demais é um advérbio que está
intensificando o valor de um adjetivo.

Revista Língua n.º1 p.08, 2005.
Texto II
As questões de nº. 31 a 33, serão respondidas tendo
por base o texto I.
QUESTÃO 31
Assinale a alternativa CORRETA:
a. Hoje, há mais de 29 mil xavantes no Brasil.
(L19-20) Logo as estatísticas de que há
poucos índios é falsa.
b. Bebês xavantes não têm nom. (L1) Um
xavante acaba sua vida como começa: sem
nome. (L23-24) É carga pesada demais para
corpo tão frágil. (L1-2) Ou seja, é o peso da
identidade que mata os índios.
c. Sob o olhar distante do governo federal
(L18). Mais de cem foram internados em
Goiânia. (L16-17) As expressões em itálico,
se substituídas nos enunciados por sobre e,
mas, não alteram o valor semântico.
d. Os índios xavantes vivem somente no
Estado de Mato Grosso.
e. Só recebe oito nomes aquele xavante que
consegue vencer os empecilhos.

Sopa picante de morango

Misture os morangos com o açúcar e a
pimenta. Reserve por 1 hora. Passe ao
copo do liquidificador. Junte sucos de
tomate, sal e creme de leite. Bata bem.
Reserve. Esfregue o alho nas fatias de pão
ciabalta. Pincele azeite. Toste no forno.
Retire. Reserve. Ferva a sopa por 5 min
(em dias quentes, pode-se servi-la fria).
Sirva sopa, com 1 pingo de creme de leite,
e fatias de ciabalta.
Revista Caras nº35

QUESTÃO 34
Com base no texto II, assinale a alternativa
INCORRETA.
.
a. As orações que constroem esse texto
estabelecem-se
no
aspecto
lógicosemântico.
b. A pontuação no texto tem uma função
sintática.
c. O texto todo é formado por orações
coordenadas assindéticas.
d. O texto é formado por orações coordenadas
e subordinadas.
e. Neste texto as orações são independentes e
sintaticamente equivalentes.

QUESTÃO 36
Com base no texto IV, assinale a alternativa
INCORRETA.
a. “Hein?” “Como?” e “Hã?” exercem a função
sintática de vocativo.
b. Menos interferência, menos ruído e mais
qualidade na sua ligação porque funciona
numa freqüência mais limpa. Está em
destaque a função informativa da linguagem.
c. “Hein?” “Como?” e “Hã?” são exemplos da
função fática da linguagem.
d. 2. 4 GHz: a nova tecnologia dos telefones
sem fio da Panasonic exemplifica a função
metalingüística da linguagem.
e. A conjunção porque (L6) indica um
circunstância de conseqüência
QUESTÃO 37

TEXTO III
Filho meu, ouve o ensino de teu pai e
não deixes a instrução de tua mãe.
Porque serão diadema de graças para a
tua cabeça e colares, para o teu
pescoço.
Provérbios 1. 8-9

QUESTÃO 35
Com base no texto III, assinale a alternativa
CORRETA.
a. A expressão filho meu exerce a função
sintática de adjunto adnominal.
b. Havendo mudança dos pronomes teu e tua
por seu e sua, a forma verbal permanece
inalterada.
c. A conjunção porque está exercendo a
relação de transpositor, isto é, está
anunciando que a oração perde a sua
possibilidade de ser independente.
d. As palavras diademas e colares não
exercem a mesma função da linguagem.
e. As palavras ensino e instrução têm uma
relação homonímica.

Texto IV
“Hein?” “Como?” e “Hã?” definitivamente
fora das suas conversas por telefone.
2.4 GHz
DIGITAL GIGARANGE
Menos interferência, menos ruído e mais
qualidade na sua ligação porque
funciona numa freqüência mais limpa. 2.
4 GHz: a nova tecnologia dos telefones
sem fio da Panasonic.
Revista Caras nº35

“Vidas humanas são a moeda corrente na hora
em que a natureza cobra o preço”... e “ferrovias
rasgam florestas”....
Revista Especial Galileu nº8, p.11.
Com base no enunciado acima, assinale a
alternativa que apresenta, respectivamente, as
seguintes figuras de linguagem:
a.
b.
c.
d.
e.

hipérbole e perífrase.
hipérbole e prosopopéia.
metáfora e prosopopéia.
metonímia e prosopopéia.
anáfora e perífrase.

TEXTO V

QUESTÃO 38
Fazendo a junção dos textos V e VI, só não é
possível afirmar que:
a. a representação dos papéis na linguagem é
marcada pelo emissor e receptor.
b. a figura do palhaço satiriza o brasileiro
questionando o referendo.
c. a figura do palhaço é representativa na
configuração do povo que se aliena com o
resultado do referendo.
d. o humor do texto sobre o referendo é criado
pelo discurso irônico da questão monetária.
e. o
emprego do advérbio agora é que
caracteriza a presença do humor no texto.
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TEXTO VI

QUESTÃO 39
Observando os textos V e VI, assinale a alternativa INCORRETA.
a. O texto V transmite a fala do brasileiro ironizado, e o texto VI manifesta o pensamento do personagem.
b. O recurso da reticência sugere a inquietação da vida em relação à morte.
c. A caricatura é um efeito de humor grotesco que no texto VI recria a imagem do assaltante.
d. A interrogativa no texto V expõe a inércia social diante do referendo.
e. O jogo textual, produzido pelo valor monetário, perde o seu efeito pela presença do advérbio menos.

QUESTÃO 40
Analise o texto VI e assinale a alternativa que não
condiz
com
a
articulação
da
relação
personagem/leitor.
a. A relação ideológica da negação da
existência de culpados está fortemente
marcada na charge.
b. A problemática social fica ignorada no
contexto.

c.

A presença do perigo está marcada tanto
pela presença da arma quanto por sua
ausência.
d. A instabilidade existencial é demonstrada
pelas imagens.
e. A foice, na mão da personagem
encapuzada, traz a marca da morte já
constituída.

RASCUNHO

LITERATURA
QUESTÃO 41
A narrativa de Iracema recria e interpreta uma
realidade brasileira, expondo traços e aspectos
sociais bastantes particulares. Nela, o escritor busca
a superação de nossa “falta” pelo modelo que se
apresentava, já que em um país subdesenvolvido
como o Brasil, a elaboração de uma hipótese
nacional coerente sofre de maneira acentuada as
influências externas. Nesse particular, assinale a
alternativa CORRETA.
a. O modelo da “falta” em Iracema parece ser o
mundo incivilizado.
b. Moacir é o emblema da nacionalidade, a
idealização mítica da hipótese Brasil.
c. Iracema recria, a partir do símbolo da
América, os encontros étnico-culturais como
uma espécie de nascimento da nação
brasileira.
d. Moacir explicita o quadro da nacionalidade
perto de um ufanismo triunfalista com que se
pinta, no Romantismo, a figura do mestiço.
e. O romancista procura cultivar a língua
padrão do colonizador, como forma de
afirmação da nacionalidade, comunicando
com o discurso clássico.
QUESTÃO 42
“Homem de pouca fantasia, muito senso de
observação, formado no hábito de pesar com a
inteligência as suas relações com a paisagem e o
meio (era engenheiro, militar e pintor), Taunay foi
capaz de enquadrar a história de Inocência (1872)
em um cenário e em um conjunto de costumes
sertanejos onde tudo é verossímil” (BOSI, 1998,
p.160). Essa verossimilhança se dá por que:
a. os diálogos são forçados a se enquadrarem
no universo sertanejo idealizado.
b. a narrativa funciona como recurso didático
para compreensão da natureza matogrossense.
c. o interesse do escritor está voltado para o
requinte do tema.
d. a prosa narrativa tem o cuidado de retratar
um cenário inventado.
e. as imagens interpretam a natureza como
elemento da cultura e emblema da nação.
QUESTÃO 43
A narrativa machadiana, ao tomar o quadro nacional
por referência, espelha a situação do próprio país
que oscila entre o retrógrado e o modernamente
burguês; assumindo nessa direção, uma ficção
irônica com relação à forma artística do homem do
seu tempo e do seu país. Reflita sobre tais
perspectivas e assinale a alternativa INCORRETA
em relação aos Contos machadianos.

a. A ironia machadiana no conto Almas
Agradecidas é uma disposição de espírito
provocada
pela
reflexão
sobre
as
contradições da alma humana e do convívio
social entre Magalhães e Oliveira.
b. A ironia em Conto de Escola recorre ao
período da Regência entre a renúncia de D.
Pedro I e o golpe conservador que
proclamou a maioridade de D. Pedro II,
aparecendo metaforizado na função do velho
e rabugento professor e seu aluno e filho
Raimundo.
c. Em O Caso da Vara, a visão negativista do
mundo e do homem, pela qual tudo é
maldade e sofrimento e a conseqüente
descrença numa possibilidade de melhora se
transforma em duas atitudes artísticas: a
forma irônica e o conteúdo humorístico.
d. O tema da antecipação ou da premonição,
em relatos diretos e lineares, compõe a
ironia dada ao tratamento com o trágico e,
ao mesmo tempo, opera pela negatividade
da cartomante.
e. A ambigüidade artística na narrativa de A
cartomante reside na descrição da
personagem-título e na ironia do destino que,
intransponível, brinca com as criaturas.
QUESTÃO 44
Machado de Assis desmascara certos hábitos de
raciocínio, de mecanismos de pensamento, de
benevolência retórica, enraizados na cultura
brasileira. Cria, assim, mecanismos de pensamento
a que acostumara o povo brasileiro e assinala,
ironicamente, os seus defeitos. A repetição de certos
temas e episódios como o amor e o adultério, nos
Contos machadianos, deve, assim ser compreendida
como um todo coerente organizado e como busca do
esforço criador em favor de uma profundidade
metafórica do social. Reflita sobre tais afirmativas e
assinale a alternativa INCORRETA.
a. No conto A Missa do galo, o suposto enlace
amoroso entre Conceição e Nogueira é
ambíguo e sutil. Quanto à suspensão do
narrador onisciente, opera dando toda a
responsabilidade ao personagem jovem e
imaturo.
b. O jogo entre Conceição e Nogueira tem base
em oposições que definem a situação de
ambos na sociedade: a liberdade e a prisão,
o sentimento e a razão.
c. O conto A Missa do galo, ilustra a busca de
definição da posição complexa e asfixiante
do adolescente dentro da rigidez da
comunidade burguesa e aristocratizante do
final do século.
d. A concepção das personagens Aguiar e
Serafina sobre o que seja amor e casamento
no conto Longe dos olhos, recria o jogo
humano do destino incontrolável e da sua
relatividade vivida.
e. O amor machadiano entre Conceição e
Nogueira, é asséptico, formal e rígido. Como

título de propriedade, representa a invasão
de propriedade entre os amantes.
QUESTÃO 45
No Livro sobre Nada, Manoel de Barros reinventa o
eu-poético, passando pelo exercício da memória.
Assinale nos fragmentos dos poemas abaixo, aquele
que faz parte desse universo do poeta.
a. “Cirino Ferreira de Campos, respondeu o
outro viajante, um criado para o servir”.
b. “-Olá Maria Conga, perguntou Pereira, que
há de novo cá?”
c. “O que disse Bugrinha: por dentro de nossa
casa passava um rio inventado”.
d. “Todo o dia, vindo a hora, nhã bate o queixo,
nhor sim”.
e. “- Patrícios! Ó gente! Gritou ele em seguida”.
QUESTÃO 46
Leia o poema abaixo de Manoel de Barros e assinale
a alternativa que está de acordo com o texto.
O que não sei fazer desmancho em frases.
Eu fiz o nada aparecer.
(Represente que o homem é um poço escuro.
Aqui de cima não se vê nada.
Mas quando se chega ao fundo do poço já se pode
ver o nada).
Perder o nada é um empobrecimento.
FIM (p.63)
a. Os fragmentos exprimem a experiência
poética com a palavra e o triunfo da poesia.
b. O poema tem estrutura linear, representando
o ato da escrita própria do Parnasianismo.
c. Os parênteses entre a 3ª e a 6ª linha poética
representam uma incoerência textual na
poesia.
d. O ritmo variado é próprio dos poemas de
forma fixa.
e. A palavra “nada” que se repete nos versos
esvazia o sentido do poema.
QUESTÃO 47
O escritor brasileiro João Antônio iniciou-se na
literatura nos anos sessenta com o texto Malagueta,
Perus e Bacanaço. O conto narra a vida de três
amigos que em pequenos delitos tentam sobreviver
dentro de uma sociedade separada pelo espaço
periférico, num discurso realista cruel. Observando
tais
informações,
assinale
a
alternativa
VERDADEIRA sobre a obra citada.
a. A narrativa de João Antônio versa sobre
pessoas da elite, como Marli.
b. A obra recria o nacional brasileiro dos
grandes centros onde a exclusão social
brutal projeta as pessoas a procurarem
brechas para a sobrevivência.

c.

As personagens da obra contemporânea são
planas e suas ações criminosas são
descritas por uma voz narrativa em favor dos
valores tradicionais.
d. As personagens Malagueta, Perus e
Bacanaço planejam e fazem roubos,
falsificações e furtos para sobreviverem.
e. O espaço mais importante da narrativa é a
casa, local de moradia onde se reúnem os
amigos.

e. A personagem feminina Teleco masculinizase recriando o espaço da exclusão da
homossexualidade.
QUESTÃO 50
Manoel de Barros e João Antonio aproximam
homem e seu mundo, fundindo novos significados
novas relações entre a realidade mais próxima e
universal. Reflita sobre esses dados e assinale
alternativa INCORRETA.

o
e
a
a

QUESTÃO 48
A origem do malandro segundo o crítico Antônio
Cândido (1994) situa-se na tradição popular, mas
especificamente nos “causos” e contos do anti-herói
Pedro Malasartes e tem como característica principal
a contradição às leis e à hierarquia. Por esse viés,
analise os itens abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA.
a. O malandro Bacanaço ao compor suas
vestimentas finas e arrumadas acaba por
tornar-se uma caricatura do burguês
brasileiro.
b. O exagero do sapato brilhante e engraxado
de Bacanaço produz uma deformação em
que o trajar elegante torna-se característica
pela qual a polícia o identifica como
malandro.
c. A história contada pela voz das próprias
personagens
protagonistas
quebra
a
distância entre o leitor e o malandro.
d. A reação das personagens pela desordem
desvela os mecanismos da violência e a
situa como fenômeno social e histórico.
e. Os malandros de João Antônio são
triunfantes e risonhos e buscam a ascensão
social para a felicidade, como pode ser visto
no desfecho da obra.
QUESTÃO 49
A refinada arte de narrar, compor personagens,
tipos, numa linha de neo-realismo violento e de
exploração do universo brasileiro marginalizado
coloca João Antonio como um dos melhores
escritores da ficção contemporânea. Diante dessa
afirmativa, assinale a alternativa INCORRETA:
a. A alcunha Perus, na obra, deriva do local em
que a personagem deveria residir com a tia e
o amasiado desta.
b. Silveirinha é a caricatura do bom policial
americano que auxilia Peus a se livrar dos
perigos dos becos.
c. As ações tendem a acontecer durante as
aventuras noturnas nos becos e nas ruas
desertas.
d. O jogo A roda da vida no espaço Joana d’Arc
revela o aspecto polissêmico da obra, entre
o jogo da sinuca e a defesa da vida pela
malandragem.

a. A consciência dos dramas sociais é
compromisso com a realidade de ambos os
escritores.
b. Ambos desvinculam das formas clássicas,
criando, através da linguagem metafórica,
novos processos semânticos.
c. Manoel de Barros nega o mundo capitalista
elegendo o “nada” como matéria-prima da
poesia; João Antônio nega esse mundo
capitalista denunciando suas exclusões.
d. Os autores adequam sua escrita poética à
metrópole por acreditarem estar mais
próximo do universal.
e. A linguagem é ocupada pelos escritores
como preparo para um mundo renovado pela
palavra.
RASCUNHO

