1. Este Caderno contém 50 questões. Caso apresente defeito de
impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro caderno.
2. As questões deste caderno possuem 05(cinco) itens (elencados de a
a e) de múltipla escolha, que o candidato deverá assinalar uma
alternativa como respostas.
3. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos.
4. O candidato deverá transcrever as respostas das questões objetivas
da prova escrita para o Cartão de Respostas, que será o único
documento válido para a correção destas questões.
5. O tempo de duração das provas é de 3(três) horas, já incluído o
tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas.
6. Ao término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Este
caderno poderá ser levado pelo candidato desde que falte apenas
1h para o encerramento das provas.
7. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas.
8. 23/07/2005 – Divulgação, a partir das 8h (horário de Mato Grosso),
dos gabaritos oficias preliminares das provas, na Internet – no site
www.unemat.br/vestibular e nos quadros de aviso da Unemat.

LÍNGUA PORTUGUESA

d) a luta por um sonho.
e) a existência de algo instável.

TEXTO I
Terra Esperança
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Para dividir a terra
Quanto sangue derramado
Na luta por um pedaço de chão
Quantas mães perdem seus
Filhos sem explicação.
Com fé em Deus a gente alcança
A vida nos ensina a acreditar
São tantos artigos tantas leis
Pra enfrentar.
Em cada canto uma esperança de se
Plantar, criar raiz
Mas como um sonho de criança
Vem sempre a hora de partir
E a gente vai, ergue a bandeira vai,
ergue a bandeira vai
Não podemos desistir
E a gente vai, ergue a bandeira vai,
Ergue a bandeira vai
Nossa terra conseguir
E a história se repete
Em muitos pontos desse país
Deixar de lado o preconceito
Sabemos que temos direito de ser
feliz
Em cada canto uma esperança de se
Plantar, criar raiz
Mas como um sonho de criança
Vem sempre a hora de partir.
Refrão
E a gente vai, ergue a bandeira vai,
ergue a bandeira vai
Não podemos desistir
E a gente vai, ergue a bandeira vai,
ergue a bandeira vai
Nossa terra conseguir e a reforma
agrária no país.
Letra editada por Else R. P. Vieira

Leia o texto I para responder as questões de 01
a 03.
QUESTÃO 01
No texto não há nenhuma indicação sobre:
a) a repetição de atos.
b) a existência de preconceito.
c) a desesperança.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta.
a) No enunciado “E a gente vai”
(L.14), pode-se substituir a
expressão “a gente” pelo pronome
pessoal eu.
b) Pelos marcadores do texto há pistas
de que a expressão “a gente” se
refere à 3ª pessoa do singular.
c) Existem, no poema, indicadores de
que todos os pronomes estão na 3ª
pessoa do singular.
d) Todos os verbos estão no presente
do indicativo, no infinitivo e no
particípio.
e) Em “Vem sempre a hora de partir”
(L.28) A forma verbal “vem” está
na 3ª pessoa do plural.
QUESTÃO 03
Considere as afirmações sobre os recursos
usados na argumentação desenvolvida no
texto I.
I – No texto as chances de conquista
são nulas.
II - O compositor deixa transparecer
seus ideais.
III – Percebe-se a ideologia apenas do
compositor.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a I está correta.
b) Apenas a II está correta.
c) Apenas a III está correta.
d) Apenas a I e a II estão corretas.
e) Apenas a II e a III estão corretas.
QUESTÃO 04
Assinale a única alternativa incorreta.
De acordo com o texto Terra Esperança a
expressão “terra” significa:
a) lugar de se enraizar.
b) conquista sem obstáculos, por causa
dos sonhos.
c) metaforicamente um pedaço de
chão.
d) lugar de conquista.
e) realização de um sonho.

QUESTÃO 05
Considere as seguintes afirmações sobre a
pontuação no texto.
I - Uma vírgula acrescentada depois da expressão
“quantas mães” (L. 4) fere as regras de
pontuação.
II – O uso dos sinais de pontuação numa
composição musical obedece às mesmas regras
de outras tipologias textuais.
III – A falta de pontuação na composição musical
prejudica a compreensão da mensagem.
Assinale a alternativa incorreta.
a) Apenas a I está incorreta.
b) Apenas a II está incorreta.
c) Apenas a III está incorreta.
d) Apenas a II e a III estão incorretas.
e) A I, a II e a III estão incorretas.
Texto II
A mística dos sem-terra
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O que podemos entender por
mística? Os dicionários dão como
sentidos “tratado sobre coisas divinas
ou espirituais” e “ciência ou arte do
mistério”. No contexto dos sem-terra,
é um ato cultural em que suas lutas e
esperanças são representadas.
As palavras de um integrante
do Movimento resumem bem a idéia
da mística: “Nas lutas sociais existem
momentos de repressão que parecem
ser o fim de tudo. Mas, aos poucos,
como se uma energia misteriosa
tocasse cada um, lentamente as coisas
vão se colocando novamente e a luta
recomeça com maior força. Essa
energia que nos anima a seguir em
frente é que chamamos de ‘mistério’
ou ‘mística’. Sempre que algo se
move em direção a um ser humano
para torná-lo mais humano aí está se
manifestando a mística”.

Morissawa, Mitsue. A história da luta pela terra e o MST,
2001, p. 208 (texto adaptado).

Com base no texto II, responda as questões de
06 a 08.
QUESTÃO 06
Considerando as idéias implícitas e explícitas do
texto II, assinale a alternativa incorreta.
a) A mística é uma energia sobrenatural que
move os integrantes do movimento.

b) Para os sem-terra a mística é um ato
cultural que pretende ensinar aos
integrantes do movimento fatos e
acontecimentos
da
literatura
clássica e moderna.
c) A palavra mística é usada para
explicar fenômenos espirituais.
d) O conceito de mística pode ser
considerado uma representação
cultural, que faz o movimento
manter na memória a história de
vida de um povo.
e) As palavras “mística”, “mistério” e
“energia misteriosa” estabelecem
uma relação de sinonímia.
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.
a) A expressão verbal “existem”
(L.10) está conjugada no presente
do subjuntivo.
b) Na expressão “que parecem ser” (L.
11-12), o autor modaliza o discurso
com o uso do verbo “parecer”,
evitando assim, ser categórico e
taxativo.
c) O uso do operador argumentativo
“ou” (L.19) marca uma relação de
conseqüência.
d) A expressão verbal “colocando”
(L.15) pode ser considerada, no
texto, verbo transitivo direto e
indireto.
e) A expressão “a seguir em frente”
(L.17-18) pode ser substituída por
“corajosamente”, sem mudar o
sentido.
QUESTÃO 08
Assinale a alternativa incorreta.
a) A expressão verbal “manifestando”
(L.22) está empregada no gerúndio.
b) O pronome demonstrativo “essa”
(L.16) é um pronome adjetivo, que
atribui qualidade ao ser designado
pelo substantivo.
c) O uso das aspas, no primeiro
parágrafo, foi usado para indicar
mudança de interlocutor no diálogo.
d) A palavra “aí” (L.21) aponta para
um fato de solidariedade e
cidadania.
e) A palavra mística pode ser
considerada
um
modo
de

identificação das raízes e sonhos do MST.

Texto III
O cérebro da nutrigenômica
O estudo das relações entre
nutrientes e os genes levará à
criação de dietas personalizadas
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A maioria dos problemas de saúde
faz parte de uma complexa interação
entre o que fazemos (alimentos
preferidos, quantidade de atividade
física) e os códigos genéticos que esses
hábitos ativam ou suprimem. A
nutrigenômica promete elucidar muitas
dessas relações.
Quando comemos, damos às
células toda a energia de que elas
precisam para funcionar corretamente.
Mas nossos genes respondem aos
nutrientes que consumimos. Mutações
podem afetar a orquestração entre os
genes e o ambiente (alimentos). Se o
equilíbrio é quebrado, surge a doença.
Não há programa perfeito para
todo mundo porque cada um de nós é
geneticamente
único. Mas, por
enquanto, é inviável oferecer bilhões de
nutricionais diferentes. Então é preciso
agrupar as pessoas para simplificar o
problema. Funciona como escolha de
sapatos. Os pés de cada um têm suas
particularidades, mas a maioria das
pessoas não manda fazer sapatos sob
medida. Elas escolhem pelo número e
muitas vezes isso é suficiente para que
se sintam confortáveis. Com as dietas
ocorre o mesmo.
Entrevista de José M, Ordovas, Época nº. 351 de 07 de
fevereiro de 2005 (Texto adaptado).

Com base no texto III, responda as questões 09
e 10.
QUESTÃO 09
Assinale a única alternativa que não condiz
com as idéias do texto.

a) Os nutrientes interagem nos genes
para determinar nosso estado de
saúde.
b) A atividade física e a qualidade dos
alimentos são essenciais no
processo de interação com os
códigos genéticos.
c) Os nutrientes associados aos genes
farão a personalização de uma dieta
alimentar.
d) A solução dos problemas de saúde
pode estar dissociada do código
genético.
e) A unicidade do código genético
permite mutações nas dietas
alimentares.
QUESTÃO 10
No enunciado “Mas nossos genes
respondem
aos
nutrientes
que
consumimos” (L.12-13), a conjunção
“mas” indica o sentido de:
a) circunstância de causa.
b) idéia de oposição.
c) circunstância de conformidade.
d) relação de finalidade.
e) relação de conclusão.
RASCUNHO

d) 6 + 2 cm 2
e) 10cm2

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
De um cubo de madeira com aresta de 1 (um)
metro, um entalhador retira uma letra T,
conforme a figura abaixo.

1m
20 cm

1m

1m

QUESTÃO 13
Um topógrafo deseja medir a largura de um
rio, num determinado trecho, sem
atravessá-lo. Para isso, de um ponto A, da
margem onde se encontra, localiza um
ponto B, na margem oposta e desloca-se
21m rio abaixo, caminhando pela margem,
perpendicularmente ao segmento AB ,
onde fixa uma estaca, que denominaremos

ponto C. Em seguida mede o ângulo ACB
 = 44o .
e descobre que ACB

20 cm

O volume da letra retirada do cubo equivale a:
a) 0,36 m3
b) 3, 6 m 3
c) 0, 4 m3
d) 4 m 3
e) 1 m3

QUESTÃO 12
Na figura abaixo, a distância horizontal e vertical
entre dois pontos consecutivos é igual a 1 cm,
então a área do pentágono apresentado vale:

Nestes termos, a largura do rio será de
aproximadamente:
a) 20 m
b) 10 m
c) 88 m
d) 44 m
e) Impossível de calcular.
QUESTÃO 14
Uma caixa d’água tem o formato de um
cone circular reto soldado a um cilindro,
conforme a figura.

a) 8 cm2
b) 6 cm2
c) 3 2 cm 2

QUESTÃO 15
A base de um triângulo mede ( x − 2 ) cm e
a altura

Para enchê-la, uma bomba de água é ligada
durante um determinado tempo e despeja água na
caixa a uma taxa de 30 litros/min. Assinale qual
dos gráficos abaixo melhor representa a variação
da altura “h”da água nessa caixa em função do
tempo.

( 3x + 4 ) cm .

A área desse

triângulo será menor que 15 cm 2 sempre
que:
a) x > 0
−10
b)
<x<2
6
10
c) x > 2 ou x <
6
−10
d) x >
6
e) x < 2

Volume

a)

Tempo
Volume

b)

QUESTÃO 16
Numa sala de aula com 45 alunos, foram
realizadas avaliações de Matemática (Mat),
Português (Port) e História (Hist). Muitos
alunos tiraram nota inferior a 7,0 (sete) e
ficaram para recuperação, como mostra o
quadro abaixo.
Nº alunos para
recuperação

Tempo
Volume

c)

Tempo
Volume

d)

Tempo

Volume

Port
18

Hist
13

Sabe-se que 5 (cinco) alunos ficaram em
recuperação nas três matérias, 8 (oito)
somente em Matemática e Português, 1
(um) somente em Português e História e 5
(cinco) ficaram somente em História. Com
base nestes dados, pode-se afirmar que:
a) 16 (dezesseis) alunos passaram em
todas as três matérias.
b) 5 (cinco) alunos ficaram somente
em Matemática.
c) 4 (quatro) alunos ficaram somente
em História e Matemática.
d) o número de alunos que ficaram
somente em Matemática é o mesmo
dos que ficaram somente em
História.
e) 6 (seis) alunos ficaram somente em
Português.

e)
QUESTÃO 17
Tempo

Mat
19

Num campeonato de futebol participaram 5
(cinco) equipes que jogaram entre si. Os
resultados dos jogos estão apresentados na tabela
a seguir, na forma (Linha X Coluna):
Equipe A
-OA
2X0
B
1X1
C
0X1
D
0X3
E

B
0X2
-O1X1
0X0
1X0

C
1X1
1X1
-O3X2
2X0

D
1X0
0X0
2X3
-O1X0

E
3X0
0X1
0X2
0X1
-O-

Sabendo que cada vitória vale 3 (três) pontos,
empate 2 (dois) pontos e derrota 1(um) ponto,
pode-se afirmar que:
a) a equipe “A” foi campeã com 10 (dez)
pontos.
b) duas equipes empataram com o mesmo
número de pontos.
c) a equipe “C” foi a que obteve o menor
número de pontos, com 7 (sete) pontos.
d) a equipe “B” conseguiu 8 (oito) pontos,
mas perdeu para a equipe “D”.
e) a equipe “E” foi campeã com 10 (dez)
pontos.

QUESTÃO 18
O preço de um determinado tipo de fertilizante
agrícola sobe a uma taxa de 10% ao ano. Sabendo
que um produtor gastou aproximadamente R$
10.000,00 na safra de 2005, pode-se afirmar que:
a) para a safra de 2010 o valor estimado para
ser gasto com fertilizantes será de R$
15.000,00.
b) para a safra de 2008 o valor estimado para
ser gasto com fertilizantes será de R$
13.310,00.
c) para a safra de 2015 o valor estimado para
ser gasto com fertilizantes será de R$
20.000,00.
d) para a safra de 2007 o valor estimado para
ser gasto com fertilizantes será de R$
13.000,00.
e) para a safra de 2009 o valor estimado para
ser gasto com fertilizantes será o mesmo
de 2010, aproximadamente R$ 15.000,00.

QUESTÃO 19

Planeja-se cercar uma região retangular
com
32 m de tela. A maior área
possível que se pode cercar equivale a:
a) um retângulo cuja área será
de 60 m2.
b) um quadrado, pois de todos os
quadriláteros de mesmo perímetro o
quadrado é o que apresenta a maior
área, e esta área será de 64 m2.
c) um retângulo cujas medidas serão
de 9 m por 7 m.
d) um retângulo cuja área será de 62
m2 .
e) um retângulo cujas medidas serão
de 8,5 m por 7,5 m.

QUESTÃO 20
Pretende-se pintar a figura abaixo,
utilizando as cores vermelha ou amarela
para cada quadrinho.

De quantas maneiras distintas a figura pode
ser colorida? Assinale.
a)
b)
c)
d)
e)

16
256
64
8
N. D. A.

RASCUNHO

HISTÓRIA
QUESTÃO 21
Entre as décadas de 1950 e 1960 o Brasil
presenciou, pela primeira vez na sua história,
manifestações de um genuíno movimento
organizado por trabalhadores rurais, que atuou
em várias regiões brasileiras, principalmente no
Nordeste, e teve entre os seus líderes Francisco
Julião. Esse movimento recebeu o nome de:
a)
b)
c)
d)
e)

Movimento Ruralista Brasileiro.
Movimento dos Trabalhados Sem Terra.
Movimento das Ligas Camponesas.
União Democrática Ruralista.
Movimento do Contestado.

QUESTÃO 22
“Trabalhadores, há quase dois anos, deste mesmo
balcão, afirmei ter três pontos de honra: o de ser
soldado, o de ser patriota e o de ser o primeiro
trabalhador argentino (...). Por isso, senhores
quero nesta oportunidade, misturado com essa
massa suada estreitar profundamente a todos
contra meu coração, como faria com minha mãe”.
Trecho de um pronunciamento de Juan Domingos Perón em
10/1945.

Com base no fragmento do discurso acima e
sobre o peronismo na Argentina, assinale a
alternativa correta.
a) O peronismo é uma forte frente política na
Argentina porque conta com o apoio dos
EUA, mesmo contra as reações da Igreja
Católica e da burguesia nacional.
b) O governo de Perón, de caráter populista,
foi marcado por defesa de posturas
democráticas, pela liberdade de imprensa
e pelo respeito às instituições e aos
partidos de oposição.
c) Por ser considerado populista, o governo
de Perón combatia o corporativismo dos
sindicatos, o clientelismo das instituições
e vinculou as relações de trabalho às leis
de oferta e procura do mercado de
capitais.
d) O peronismo baseou-se numa política
populista, com caráter democrático, que
combatia as imperfeições populistas e a
corrupção na Argentina, por isso, ganhou
um grande apoio dos trabalhadores.

conduta
política,
o
e) Como
peronismo argentino, que mesclava
trabalhismo e fascismo, adquiriu
um forte apoio popular, pela
manipulação das massas através da
propaganda radiofônica e da
imagem paternal de Perón e Evita,
perante os trabalhadores.
QUESTÃO 23
O iluminismo é um movimento intelectual
do século XVIII, predominante na França,
pelo cosmopolitismo cultural e defendia os
ideários de liberdade, progresso e
racionalismo em oposição à tradução.
Sobre essa afirmação, marque a alternativa
incorreta.
a) A maçonaria, embora seja uma
sociedade originada das confrarias
de pedreiros na Europa medieval,
ganha visibilidade no século XVIII
por defender idéias iluministas e
reunir outras representações sociais.
b) Do ponto de vista político, o
iluminismo se opunha ao princípio
do direito divino, do religioso, se
opunha
à
Igreja
Católica
defendendo uma religião natural,
baseada na crença de um Ser
Supremo e na imortalidade da alma.
c) O pensador iluminista Jonh Locke,
em o “Espírito das Leis”, defendia a
divisão
da
autoridade
governamental em três setores
fundamentais: o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário.
d) Os
iluministas,
por
serem
intelectuais, tinham uma estreita
aliança com a nobreza, pois só
assim poderiam tornar conhecidas
suas obras e disseminarem o
conhecimento que produziam.
e) O pensamento iluminista muito
contribuiu para formação dos
fundamentos
ideológicos
da
burguesia francesa que, liderando
camponeses e operários, assumiu o
comando da Revolução Francesa
em 1789.
QUESTÃO 24
No final do século XIX, a escravidão
negra era a sustentação do Estado Nacional
brasileiro. No entanto, representava uma
degradação moral e cultural, pois

embrutecia as relações sociais. Sobre o assunto,
assinale a alternativa correta.
a) O grande dilema da jovem nação
brasileira era como manter a escravidão
diante das pressões internacionais
lideradas pela França e pelos Estados
Unidos da América, ambas as nações que
combatiam a escravidão.
b) Ao tornar-se nação, o Brasil, mesmo
retardatário, já patrocinava a transição do
trabalho escravo para o trabalho escravo
livre,
através
da
imigração
de
trabalhadores europeus para as fazendas
de cafés.
c) A substituição da mão-de-obra escrava
pela livre era mais rentável para os
proprietários de terra, visto que a
disciplina e o controle dos trabalhadores
seriam assegurados pelos direitos
trabalhistas
constitucionalmente
estabelecidos.
d) O contrato de parceria entre fazendeiros e
imigrantes europeus caracterizou-se
como uma iniciativa fracassada, porque
as relações de trabalho no Brasil se
pautavam por um padrão escravista.
e) As campanhas abolicionistas eram
“vazias”, ou seja, propagavam a
integração social dos ex-escravos à
sociedade brasileira, por isso, a Lei Áurea
integrou plenamente os ex-escravos à
sociedade.
QUESTÃO 25
Na República Velha (1889-1930), a condição
desumana da classe operária leva os trabalhadores
a pensar em outras formas de sociedade como
alternativa à sociedade burguesa. Sobre as
tendências políticas que expressavam o
movimento operário brasileiro, marque a
alternativa incorreta.
a) O fascismo de orientação italiana não
teve muita repercussão no sindicalismo
durante a República Velha, porque as
lideranças sindicais de origem italiana
eram majoritariamente anarquistas.
b) O anarquismo tinha como princípio
básico a liberdade nas relações humanas
e por isso propunha propriedade coletiva
e a extinção de patrões e operários.
c) O anarco sindicalismo propunha a
organização da sociedade igualitária, a
partir de uma revolução comandada e
dirigida pelos sindicatos operários.

d) O comunismo, que se pautava pela
transformação dos sindicatos em
frentes políticas revolucionárias.
e) O monarquismo tinha como
princípio básico a liberdade nas
relações humanas e por isso
propunha que a propriedade seria
comum a todos.
QUESTÃO 26
Leia atentamente o enunciado abaixo e
marque a alternativa correta. Em 1917 o
triunfo da Revolução Russa originou o
Império Soviético, que marcou o início de
um tempo histórico no leste europeu, e em:
a) uma aliança político-militar entre
russos (comunistas) e alemães
(nazistas): foi o pacto MoscouBerlim.
b) uma aliança bem sucedida entre
burguesia e proletariado.
c) uma experiência democráticoburguesa que foi comandada pelo
proletariado russo e expandida para
outros países.
d) uma política de desenvolvimento
tecnológico armamentista para as
potências do oriente.
e) um sólido enfrentamento à ordem
econômica mundial (capitalismo) e
à burguesia.
QUESTÃO 27
Na década de 1920, um movimento
chamado Tenentismo muito contribuiu
para as mudanças políticas no Brasil. Sobre
esse movimento, é correto afirmar.
a) A postura política dos tenentes é
considerada
pelo
movimento
operário, como conservadora e
elitista, visto que não defendia a
participação popular nas ações
políticas do país.
b) O Tenentismo era um típico
movimento
nazi-fascista,
pois
pregava, além de um Estado forte, a
militarização da sociedade.
c) O Tenentismo se originou com o
descontentamento
da
política
oligárquica e com a organização
das representações classistas como
sindicatos,
associações
profissionais etc.
d) O Tenentismo representou o
interesse de todas as patentes,

militares e os anseios do movimento
operário.
e) O Tenentismo foi o braço armado da
organização do partido comunista
brasileiro.

QUESTÃO 28
Pelas peculiaridades históricas e geográficas do
Estado de Mato Grosso e de Pernambuco é
possível identificar grandes diferenças na atuação
dos movimentos sociais em torno da questão
fundiária. Sobre o enunciado, assinale a
alternativa correta.
a) As diferenças são de ordem fundiária,
enquanto em Pernambuco predomina a
pequena propriedade dominada pela
cultura da cana-de-açúcar. Em Mato
Grosso predomina o latifúndio pecuarista.
b) As diferenças são de ordem étnica e
cultural. Enquanto em Pernambuco a
maior parte dos trabalhadores é
nordestina, em Mato Grosso os
trabalhadores vêm de diversas partes do
Brasil principalmente do Sul e Sudeste.
c) As diferenças são de ordem política. Os
movimentos pernambucanos têm uma
forte influência do Partido Socialista
Brasileiro, enquanto em Mato Grosso a
influência maior vem das tendências mais
esquerdistas
do
Partido
dos
Trabalhadores.
d) As diferenças são de ordem religiosa. Os
movimentos pernambucanos apresentam
grande influência do milenarismo católico
(Canudos e Padre Cícero), os movimentos
de Mato Grosso não apresentam muita
influência religiosa.
e) As diferenças são de ordem econômica.
Enquanto em Pernambuco os conflitos
concentram entorno das usinas e
latifúndios canavieiros, em Mato Grosso
existem conflitos tanto em áreas novas
(floresta), como em antigas áreas
dominadas pelo latifúndio pecuarista.
QUESTÃO 29
Por quase todo o século XX a América Hispânica
conviveu com movimentos camponeses que
contestavam a ordem econômica, seja do Estado
seja do Imperialismo, mas não desejavam mudar
radicalmente o seu modo de vida. Ou seja, apesar
das palavras de ordem serem revolucionárias a
sua luta era para conservar, ou restaurar, práticas
sociais que remontam a comunidade indígena.

Particularmente, nos dias de hoje, existe
um movimento com estas características
muito atuante no seu país, chegando
inclusive a quase eleger seu líder como
presidente. Assinale a alternativa que
indica esse movimento.
a) Movimento dos Cocaleiros da
Bolívia.
b) Movimento Revolucionário Oito de
Outubro do Equador (MR8).
c) Movimento
Tupacamaru
da
Argentina.
d) Movimento Forças Armadas da
Colômbia (FARCS).
e) Movimento Sendero Luminoso do
Peru.
QUESTÃO 30
Sobre a ocupação recente da Amazônia, em
especial, Mato Grosso, (1970-2000),
assinale a alternativa incorreta.
a) Um dos setores que mais lucraram
com a expansão para o norte e com
o desmatamento de grandes áreas
florestais, foi o setor madeireiro.
b) Devido as constantes fiscalizações
do Ministério do Trabalho e do
Meio Ambiente, as usinas de açúcar
têm
mantido
os
acordos
trabalhistas, assim como os
sojicultores têm trabalhado com o
manejo de solo para assegurarem o
desenvolvimento sustentado.
c) A formação da fronteira agrícola é
anunciada como investimento que
produz riqueza, por um lado; por
outro,
provoca
um
desmantelamento das populações
nativas.
d) Com investimento que se traduz
como progresso, construção de
estradas, fundação de cidades,
gasodutos, etc, alguns achados
arqueológicos
e
patrimônios
tombados têm sido destruídos ou
danificados, o que significa a
destruição da memória histórica.
e) Boa parte da ocupação territorial de
MT está ligada a projetos de
colonizadoras
privadas,
com
interesses
de
especulação
imobiliária, o que têm acarretado
muitos conflitos agrários.

BIOLOGIA
QUESTÃO 31
Analise as afirmativas abaixo.
I – Uma célula procarionte se diferencia de uma
célula eucarionte pela presença de membrana
plasmática.
II – A descoberta da célula foi feita em 1665 por
Hooke.
III – A teoria celular foi formulada por dois
cientistas alemães Schleiden e Schawann, em
1830.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a I está correta.
b) Apenas a II está correta.
c) Apenas a III está correta.
d) II e III estão corretas.
e) I e II estão corretas.
QUESTÃO 32
“A respiração é um processo praticamente
universal, isto é, quase todos os seres vivos,
animais ou vegetais são capazes de respirar para
obter energia” Cesar e Sezar (1998).
Com base nesta afirmação assinale a alternativa
errada.
a) A energia liberada por respiração ou
fermentação não é usada diretamente no
trabalho celular.
b) Pode-se considerar o ADP (Adenosina
difosfato) como uma bateria celular
“carregada” de energia, enquanto o ATP
(Adenosina trifosfato) representa a forma
“descarregada”.
c) A semelhança básica entre a fermentação
e a respiração é que ambas permitem que
a célula obtenha energia, a partir de
combustíveis, como a glicose.
d) A diferença básica entre os dois processos
é a presença de oxigênio na respiração e a
sua ausência na fermentação.
e) A célula transforma a energia química do
açúcar em vários tipos de energia:
movimento, calor, etc.
QUESTÃO 33
A reprodução vegetativa dos vegetais tornou-se
sinônimo da reprodução assexuada sem gametas.
Analise as afirmações.
I – Um pedaço de ramo plantado adiante forma
raízes e dá um novo indivíduo: “pega de galho”.
II – A formação de raízes na muda, antes de
separá-la da planta-mãe, chama-se mergulhia.

III – Muitas espécies de plantas, como
cana-de-açúcar, mandioca, roseira e batata,
são propagadas assexuadamente. Também
ocorre reprodução sexuada nessas mesmas
plantas, sendo possível obter sementes
dessas espécies.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a I está correta.
b) Apenas a II está correta.
c) II e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
e) I e III estão corretas.

QUESTÃO 34
Os protozoários são seres do Reino
Protista, heterótrofos que habitam os mais
variados tipos de ambientes, com vida livre
ou como parasita, inclusive do homem.
Com base nesta afirmativa, assinale a
alternativa correta.
a) Quando as condições do meio se
tornam
desfavoráveis,
alguns
protozoários parasitas como a
ameba e a giárdia podem adotar a
forma de cisto.
b) As amebas são capazes de reagir a
estímulos químicos através da
emissão de flagelos que lhes
permitem a locomoção e a ingestão
de alimentos.
c) Os resíduos da digestão dos
protozoários são eliminados pelos
pseudópodes, flagelos e cílios.
Leishmaniose
Tegumentar
d) A
Americana – LTA é uma parasitose
causada por um protozoário ciliado,
transmitida pelas fêmeas do
mosquito Anopheles.
e) O combate à malária é feito com
medicamentos que matam as
formas do parasito no fígado e no
sangue, bem como os vetores
vulgarmente conhecidos como
“barbeiros”.
QUESTÃO 35
Com relação à anatomia das angiospermas,
assinale a alternativa incorreta.
a) A raiz respiratória ou pneumatóforo
é dotado de pequenos orifícios,
através dos quais há trocas gasosas
entre a raiz e o ar.

b) O colmo é um caule aéreo e ereto,
apresentando em toda sua extensão nós e
entrenós, formando gomos.
c) Uma planta completa é constituída de
limbo, pecíolo, bainha e estípulas.
d) Nos cactos, os espinhos representam
folhas modificadas e servem para realizar
a fotossíntese.
e) Os frutos verdadeiros são originados do
desenvolvimento de um só ovário.
QUESTÃO 36
O albinismo é a ausência de melanina na pele, e é
um caráter transmitido por hereditariedade, sendo
recessivo em relação à cor normal da pele.
Suponha que um homem normal casou com uma
mulher normal e teve três filhos normais e uma
filha albina. Quais os prováveis genótipos dos
pais e dos filhos.
Mãe: AA
Filhos: AA, Aa
a) Pai: Aa
b) Pai: AA
Mãe: AA
Filhos: Aa
c) Pai: Aa
Mãe: Aa
Filhos: AA, aa
d) Pai: Aa
Mãe: Aa
Filhos: AA, Aa,
aa
Mãe: aa
Filhos: aa
e) Pai: AA
QUESTÃO 37
“Os seres vivos reagem aos estímulos ambientais.
Mudanças nas condições do ambiente, tais como
sons, choques, calor e frio, são percebidas pelo
organismo que reage adotando uma postura
correspondente ao estímulo” Amabis e Martho
(1994: 364). Com base nesta afirmativa, assinale
a alternativa correta.
a) As células da glia ou neuroglia atuam na
passagem do estímulo nervoso a partir de
substâncias químicas.
b) Os dendritos são prolongamentos longos
que conduzem os impulsos nervosos a
alvos distantes.
c) A doença degenerativa causada pela
deteriorização gradual da bainha de miela
é chamada esclerose múltipla.
d) O tecido nervoso é constituído por um
tipo especial de célula, o axônio.
e) A sinapse nervosa corresponde ao
estímulo que o organismo recebe do meio.
QUESTÃO 38
Os tecidos vegetais são reunidos em dois grandes
grupos: os meristemas e os permanentes. Assinale
a alternativa incorreta.
a) Numa planta jovem, em intenso
crescimento, os meristemas apicais
localizam-se na ponta do caule e da raiz.

b) O tecido condutor transporta as
soluções que são distribuídas entre
os vários órgãos da planta.
c) Os meristemas estão presentes já
nas sementes em germinação.
d) O tecido tegumentar é representado
pela epiderme e por todas as suas
estruturas anexas, responsáveis pela
proteção dos vários órgãos da
planta.
e) Os parênquimas são tecidos
meristemáticos
que
possuem
grandes lacunas ou câmaras entre
suas células, onde circula o ar.

QUESTÃO 39
O desgaste que um pequeno agrupamento
humano produz no ambiente é desprezível.
Por isso, não existia risco ecológico,
enquanto as populações humanas eram
pequenas e separadas por imensos espaços.
Diante disso, analise os itens abaixo.
I - A concentração de dióxido de carbono
na atmosfera é devida à destruição das
florestas e ao aumento da queima de
combustíveis.
II – O escoamento das águas favorece a
formação de torrentes que produzem
voçorocas e levam muita terra para os rios
e lagos, causando assoreamento.
III – A redução da biodiversidade é um dos
sérios
problemas
ocasionados
principalmente pelo intemperismo.
IV – As ações antrópicas causam diversos
danos ambientais provocadas por fatores
como queimadas naturais e terremotos.
Assinale a alternativa verdadeira.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
QUESTÃO 40
Em relação ao Pantanal Mato-grossense
marque a alternativa incorreta.
a) A planície pantaneira, que é
atravessada pelo rio Paraguai,
possui uma vasta rede de canais,
conhecidos na região por “corixos”,
além de uma infinidade de lagoas,

formando
complexo
de
sistema
hidrográfico pantaneiro.
b) A vegetação do Pantanal é formada por
grande número de espécies endêmicas,
destacando o carandá.
c) Piracema é o fenômeno caracterizado pelo
retorno dos peixes aos leitos dos rios, no
fim da estação das cheias, a fim de
desovarem nas águas calmas dos brejos e
nascentes.
d) Antes da chegada do homem branco, o
Pantanal era habitado por grandes
populações indígenas como os Bororos,
Guanás, Xavantes, Tapirapés e Guatós.
e) O contrabando de animais, a caça e a
pesca predatórias agridem gravemente o
bioma pantaneiro colocando em risco a
sobrevivência de diversas espécies.
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GEOGRAFIA
QUESTÃO 41
O vasto território brasileiro, com seus
variados domínios morfoclimáticos e um
enorme mosaico de ecossistemas, sofreu ao
longo dos últimos 505 anos uma
multiplicidade de agressões.
O mapa do Brasil abaixo mostra os
diferentes domínios morfoclimáticos.
MAPA DOS DOMÍNIOS
MORFOCLIMÁTICOS DO
BRASIL

Geoatlas 2000
Com base no mapa e nos conhecimentos
acerca dos impactos ambientais, assinale a
proposição correta.
a) A contribuição das ciências
agronômicas e pedológicas para o
uso correto dos solos no domínio
do Cerrado (no 5), situado no Brasil
Central, foi responsável pela
eliminação
das
agressões
ambientais provenientes do uso de
técnicas
inadequadas
e
de
agrotóxicos.
b) A totalidade do Nordeste (no 2)
caracteriza-se
por
apresentar
médias térmicas anuais elevadas e
precipitações irregulares. Períodos
prolongados de seca obrigam a
população a usar poços artesianos,

além dos açudes construídos para atender
a toda a população.
c) O Brasil Tropical Atlântico (no 3),
domínio da face oeste da América do Sul,
vem sofrendo com as interferências
antrópicas.
Embora
não
possua
metrópoles, suas pequenas, médias e
grandes cidades apresentam problemas
ambientais específicos em suas relações
com os rios, mar e ar.
d) O domínio Subtropical (no 4), revestido
em parte por bosques subtropicais e
araucárias, sofreu grande impacto
ambiental. Isto se deu devido a um
agressivo período madeireiro, centrado no
corte de pinhais, e a um significativo
avanço da área de agricultura comercial
mecanizada, como é o caso do algodão.
e) A Amazônia (no 1) é recoberta pela maior
floresta equatorial da Terra e por extensa
bacia hidrográfica. Nas últimas décadas a
região vem sendo depredada pela abertura
de eixos viários, por garimpos, pela
construção de represas de água e pela
expansão da agropecuária.

QUESTÃO 42
As
alternativas
seguintes
descrevem
características de personagens da estrutura agrária
brasileira. Assinale a correta.
a) Posseiro: pessoa que se apropria
ilegalmente de terras e apresenta título
falsificado de propriedade.
b) Gato: trabalhador organizado em busca de
acesso a terra.
c) Latifundiário: proprietário de grandes
extensões de terras.
d) Sem terra: trabalhador rural que tem posse
da terra, mas não o documento de
propriedade da terra.
pessoa
que
contrata
e) Grileiro:
trabalhadores braçais como mão-de-obra
para
as
fazendas
ou
projetos
agropecuários
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QUESTÃO 43
Observe o mapa do Aqüífero Guarani abaixo.

Fonte: Gomes, Marco Antonio Ferreira. Embrapa-Meio Ambiente.

Considerando o mapa e seus conhecimentos a respeito do assunto, assinale a proposição correta.
a) A maior parte do Aqüífero Guarani, importante reservatório subterrâneo de água doce do
mundo, está localizada em território argentino.
b) Os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás não apresentam problemas de
abastecimento de água devido à preservação da cobertura vegetal em áreas de mananciais e
aos elevados índices de precipitação pluviométrica.
c) As reservas subterrâneas representam uma alternativa estratégica ao problema da água,
recurso cada vez mais disputado porque a quantidade disponível nos rios, lagos e atmosfera é
insuficiente para atender as crescentes necessidades globais.
d) O grande potencial de água representado pelo Aqüífero Guarani assegura o abastecimento de
energia elétrica para o Centro-Sul do Brasil e demais países da América do Sul.

e) As formações vegetais e a rica rede hidrográfica, que caracterizam a região demarcada pelo
círculo no mapa, asseguraram um desenvolvimento econômico sem afetar os recursos
hídricos regionais.
QUESTÃO 44
Com base na tabela que trata da população absoluta e relativa dos países mais populosos do mundo,
e nos seus conhecimentos sobre esse assunto, assinale a proposição correta.

OS PAÍSES MAIS POPULOSOS DO MUNDO
População Absoluta População Relativa
País
(milhões de habitantes)
(Hab./km2)
1. China
1.250
135
2. Índia
1.000
330
3. Estados Unidos
276
29
4. Indonésia
208
110
5. Brasil
169,5
20
6. Rússia
147
9
7. Paquistão
152
199
8. Bangladesh
127
966
9. Japão
126
333
10. Nigéria
120
175
Sociedade & Espaço: Geografia do Brasil. 2002, p. 143.

a)
b)
c)
d)

O Brasil é um país bastante povoado.
O Brasil é um país populoso.
O Brasil é um país populoso e bastante povoado.
Comparado aos principais países mais populosos do mundo, o Brasil possui uma alta
população relativa.
e) Por ser um país bastante povoado, o Brasil não exige políticas de desenvolvimento regional
para a ocupação do território.
QUESTÃO 45
A tendência concentradora da estrutura fundiária brasileira decorre do processo de formação
territorial do país. Este mesmo processo deu origem a diversas lutas políticas e movimentos sociais,
no campo.

Moreira, Igor. O Espaço Geográfico, 1998, p.319.

Com base no exposto, é incorreto afirmar.
a) Palmares, assim como os demais Quilombos, foram movimentos contra o trabalho forçado e
a favor da posse da terra que era a base da reprodução econômica do Brasil império e que,
associada à escravidão, era sinônimo de riqueza e poder.
b) Os conflitos ocorridos no Brasil-Colônia, onde a posse da terra resultou da doação de
sesmarias, não foram motivados pela disputa por terra e sim, unicamente, do trabalho
forçado, cujo alvo principal era o índio.
c) Formoso e Trombas assim como a Guerrilha do Araguaia contaram com a participação de
camponeses e militantes políticos de esquerda na luta pelo acesso à terra e por melhores
condições de trabalho.
d) O MST, surgido no Rio Grande do Sul, nos anos 80, tem como objetivo principal a Reforma
Agrária. Os dados anteriormente apresentados comprovam que a propriedade da terra está
concentrada e a Reforma Agrária ainda não se concretizou.
e) As Ligas Camponesas integram um conjunto de lutas da história do Nordeste que foram
marcadas pela oposição à concentrada estrutura fundiária brasileira. Na liderança deste
movimento, estiveram inicialmente os trabalhadores rurais de Pernambuco e Paraíba.

QUESTÃO 46
Uma das formas de organização das relações
de produção no mundo do trabalho são as
contratações estabelecidas. Identifique os tipos
de relação contratual que vêm sendo
estabelecidas atualmente para reduzir custos
operacionais. Assinale a proposição correta.
a) Arrendamento (Rendeiro).
b) Direito à metade dos bens (Meeiro).
c) Direito a um terço dos bens (Terça).
d) Assalariamento (Assalariado).
e) Contrato com encargos, por tempo
determinado (Serviço temporário).
QUESTÃO 47
O documento “Planeta Vivo”, emitido pela
World Wide Fund for Nature (WWF) e pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), em fevereiro de 2001,
alerta
que
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.
Com base neste enunciado, assinale a
proposição incorreta.
a) Pensando nas potenciais matrizes
energéticas substitutas do petróleo no
século XXI, pode-se dizer que o Brasil
pode dispor de praticamente todas.
b) O Brasil é o maior país tropical do
mundo,
o
que
possibilita
o
aproveitamento privilegiado da energia
solar.

c) O Brasil é um país agraciado com
extensas massas de água, gerando um
grande
potencial
para
a
hidroeletricidade.
d) 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.
e) O Brasil possui reservas de petróleo já
descobertas que o colocam entre os
principais exportadores da atualidade.
QUESTÃO 48
“Apenas em dois momentos específicos da
história, no ciclo do açúcar e no do café, o
Brasil controlou amplamente o comércio
global de um produto agrícola como acontece
agora com o mercado mundial de laranja”. De
acordo com os números mais recentes, 70% do
suco consumido no mundo é plantado ou
industrializado por brasileiros.
VEJA, n.19, ano 36, p. 39, 14/05/03.
Considere o texto acima e os conhecimentos
acerca da produção agrícola brasileira,
assinalando a proposição correta.
a) A produção mundial de laranjas está
geograficamente concentrada nos
estados de São Paulo, no Brasil e da
Flórida, nos Estados Unidos.
b) O texto exagera porque o suco de
laranja nem sequer aparece no ranking

dos principais produtos da balança de
exportações brasileiras.
c) A laranja brasileira é competitiva no
mercado internacional porque seu
cultivo é beneficiado por condições
naturais e por uma política agrária que
privilegia o pequeno produtor rural.
d) Os ciclos do açúcar e do café, citados
no texto, correspondem aos períodos
históricos em que esses produtos
sobressaíam como a maior riqueza
agrícola do país.
e) O suco de laranja brasileiro é destaque
mundial porque possui um preço
competitivo devido à produtividade
elevada e ao protecionismo dos países
compradores.
QUESTÃO 49

d) As migrações oriundas da região do
Caribe, em direção à América do Norte,
não conhecem nenhum tipo de obstáculo,
fato que tem contribuído para o aumento
dos fluxos migratórios.
e) As "fronteiras abertas" dos países da
Europa Ocidental têm permitido o livre
fluxo
de
imigrantes
oriundos,
principalmente, dos países do Caribe e da
África que apresentam graves problemas
econômicos.
QUESTÃO 50
No Brasil, a concentração de terras resultou
numa história de conflitos, inclusive com
mortes. Entretanto, esses conflitos se situam,
em sua maior parte, em algumas regiões do
país.
Conflitos no Campo Brasileiro- 2003

As migrações populacionais são movimentos
que remetem aos tempos pré-históricos. O ser
humano demonstra estar constantemente à
procura de um local em que possa
politicamente,
economicamente
e
profissionalmente estabelecer-se. No passado
milhões de pessoas como asiáticos e europeus,
migraram para todas as partes do mundo
conquistando e povoando outros continentes,
tais como, a América, a África e a Oceania.
Atualmente tem-se verificado a migração
espontânea de milhões de pessoas em
decorrência da crise econômica em que seus
países estão atravessando, sobretudo em
direção da América do Norte e a Europa.
Tendo em vista a dinâmica mundial dos
movimentos migratórios na atualidade,
assinale a alternativa correta.
a) As graves crises econômicas e políticas,
que estão ocorrendo na África, têm feito
com que as fronteiras de alguns países
sejam palco de afluxo de milhares de
refugiados, produzindo o que se pode
chamar de "fronteiras em caos".
b) A fronteira que separa a Europa do
Noroeste da África mantém a mesma
abertura da década de 50 e essa situação é
de suma importância para o fluxo
migratório em direção à Europa.
c) Na África, as migrações entre países
pobres não encontram impedimentos por
parte dos Estados, fato que provoca uma
grande mobilidade da população em todo o
território africano.

A partir do mapa que dispõe sobre os conflitos
no campo, no Brasil, assinale a proposição
incorreta.
a) Os conflitos no campo se apresentam
em diferentes proporções por todo o
país.
b) Os conflitos no campo estão
associados, dentre outros problemas,
aos descaminhos na implantação da
reforma agrária.

c) O Estado do Pará apresenta a maior
concentração de conflitos com mortes
no campo.
d) Um dos movimentos sociais que
reivindicam mudanças na estrutura
fundiária do país e uma melhor
distribuição das terras é o Movimento
dos Sem Terra (MST).
e) Não são todos os estados brasileiros
que apresentam conflitos no campo
com mortes registradas.
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