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REDAÇÃO
Leia com atenção o material de apoio, em seguida o tema proposto.

Charge

Fonte: Fausto, Jornal Olho Vivo, 31 de Janeiro de 2007

Artigo
A fraude do aquecimento global
por Thomas Sowell em 20 de abril de 2007
"Aquecimento global" é apenas a mais recente de uma longa lista de cruzadas histéricas a que estamos, parece,
crescentemente suscetíveis.
O Canal 4 britânico produziu um documentário devastador intitulado "A Grande Fraude do Aquecimento Global". Ele não
foi, ao que parece, exibido por nenhuma das redes de televisão nos EUA. Mas, felizmente, ele está disponível na
Internet.
Eminentes cientistas, especialistas em clima e em áreas relacionadas ao clima, falam em linguagem simples e
apresentam gráficos bastante compreensíveis que mostram o contra-senso da histeria do aquecimento global.
Dentre os cientistas, se incluem alguns do MIT e outros das melhores universidades de outros países. Alguns desses
são cientistas cujos nomes são citados em publicações que promovem o aquecimento global – mas que afirmam
claramente que nunca escreveram o que essas publicações descrevem e que não as aprovam.
Um dos cientistas ameaça processar uma das publicações, a menos que seu nome seja retirado de lá.
O público é levado a acreditar que "todos" os principais cientistas embarcam na histeria e na agenda política do
aquecimento global, por meio de relatórios oficiais das Nações Unidas e da Academia Nacional de Ciências que são
escritos por burocratas – e são, então, adornados com os nomes dos eminentes cientistas que foram "consultados",
mas cujas conclusões contrárias são ocultadas.
Não há dúvida de que o globo está aquecendo, mas ele já aqueceu e esfriou antes e não está tão quente hoje quanto
esteve séculos atrás, antes que houvesse automóveis e antes que houvesse a queima de combustíveis fósseis.
Extraído do site: www.midiasemmascara.com.br/artigo.php?sid=5729, 5/6/2007
Proposta de Redação
A charge e o artigo acima abordam um tema que tem gerado controvérsias, principalmente, entre políticos, cientistas e
ambientalistas. Elabore um texto dissertativo, no qual você deverá desenvolver o seguinte tema:
Aquecimento Global: mito ou realidade?
Vestibular CESAMA 2007/2

3

Prova Tipo 02

PORTUGUÊS E
LITERATURA BRASILEIRA
01. Qual o número entre parênteses que não pode ocupar uma
vírgula?
“A dificuldade em encontrar um fiador sempre foi um entrave
para o pretendente a inquilino; por isso (1) novas opções de
garantias de locação ganham (2) cada vez mais espaço (3) e o
fiador (4) ainda que represente a maioria dos casos (5) começa
a perder terreno.”
A) 2
B) 5
C) 3
D) 4

17/06/2007

04. Com base no texto seguinte,
“Uma em cada 40 mortes registradas no mundo ocorre por
falência do fígado. Corroído pela cirrose hepática ou pelo
câncer, ele perde a capacidade de filtrar as toxinas do
organismo. Os doentes vão parar na fila de transplante.”
(Época, 16 out. 2006)

as expressões em negrito são, respectivamente,
A) predicado verbal; complemento nominal; adjunto adverbial.
B) predicado verbal; objeto direto; adjunto adverbial.
C) predicado verbal; objeto direto; predicado verbal.
D) objeto direto; complemento nominal; adjunto adverbial.
E) objeto direto; objeto direto; predicado verbal.

E) 1

05. No segundo período do fragmento seguinte,

02. Em qual das construções seguintes o verbo ser está no
pretérito perfeito do indicativo?

“O conjunto genético formado na fecundação é o mesmo que
se carrega até a morte; por isso, a vida começa a partir desse
momento.”

A) São tantas as polêmicas sobre a atuação de Ruy Barbosa,
que mesmo os seus cultores, advogados em sua maioria,
tratam do assunto com cautela.
B) Eram tantas as polêmicas sobre a atuação de Ruy Barbosa,
que mesmo os seus cultores, advogados em sua maioria,
tratam do assunto com cautela.
C) Seriam tantas as polêmicas sobre a atuação de Ruy
Barbosa, que mesmo os seus cultores, advogados em sua
maioria, tratam do assunto com cautela.

(Época, 30 abr. 2007)

há a idéia de
A) conseqüência.
B) concessão.
C) explicação.
D) causa.
E) proporção.

D) Foram tantas as polêmicas sobre a atuação de Ruy
Barbosa, que mesmo os seus cultores, advogados em sua
maioria, tratam do assunto com cautela.

06. Qual o conetivo não-adequado para preencher a lacuna do
período seguinte?

E) Serão tantas as polêmicas sobre a atuação de Ruy Barbosa,
que mesmo os seus cultores, advogados em sua maioria,
tratam do assunto com cautela.

“______ retraído e um tanto arredio, Machado de Assis gostava
de visitar revistas e jornais.”
A) Embora

03. Dados os períodos seguintes,

B) Conquanto

I.

Os transtornos alimentares são capazes de causar sérios
danos à saúde, caso não sejam tratados.

C) Apesar de

II.

A falta de eletrólitos e potássio no organismo leva à arritmia
cardíaca.

E) Se bem que

D) Conforme

III. Nos casos de bulimia, a pessoa se sente envergonhada por
comer demais e usa as alternativas compensatórias, como o
vômito às escondidas.

07. Qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas
das construções a seguir?

IV. Os nutrientes dos alimentos são absorvidos pelo corpo,
mesmo ao serem expelidos, fazendo que à pessoa não
emagreça.

I.

______ as escolas têm caráter meramente comercial e
lucrativo?

II.

É preciso saber as razões ______ o sistema é tão desigual.

V.

III. A sociedade que saber o ______ de tanta violência.

A especialista Veruska Lafstória esclarece todas as dúvidas
relacionadas às doenças que chegam despercebidamente e
podem levar à morte.

IV. Alguns educadores têm tanto medo de inovar, ______?
V.

Ela vai concorrer ao prêmio ______ precisa do dinheiro.

em quais deles o emprego do acento grave está correto?
A) Por que – porque – porque – por quê – porque
A) Em todos os períodos.
B) Apenas nos períodos I e IV.
C) Nos períodos I, II, III e V.
D) Nos períodos II, III, IV e V.

B) Por que – por que – por quê – por que – por que
C) Porque – por que – porque – porque – por que
D) Por que – por que – porquê – por quê – porque
E) Por quê – porque – porquê – porque – porquê

E) Apenas nos períodos II e III.
Vestibular CESAMA 2007/2
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08. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do período a seguir.

11. Assinale a alternativa que contém um erro quanto à
regência verbal.

“Fiquei ______ ao matricular minha filha no ensino básico
da rede pública. Ela era a única aluna ______ em uma classe de
4 alunos. ______, a solução foi fazê-la ______ novamente no
ensino particular. ”

A) No dia em que mais precisava de auxílio médico para não
sofrer seqüelas, a garota viveu o maior drama de sua vida

(Época, 30 abr. 2007)

A) frustrado – alfabetizada – Infelizmente – ingressar
B) frustado – alfabetizada – Infelizmente – ingressar
C) frustrado – alfabetisada – Infelizmente – ingreçar
D) frustado – alfabetizada – Infelismente – ingressar

B) "O mito de que podemos executar duas tarefas ao mesmo
tempo tão bem quanto uma já foi derrubado."
C) "Até mesmo o atraso de um segundo para atender o celular
enquanto dirigimos pode ser fatal."
D) "Seus problemas, desejos e erros devem ser colocados à
mesa."
E) "Os filhos conseguem ser mais ouvidos e chegarem aonde
querem."

E) frustrado – alfabetisada – Infelismente – ingreçar
As questões 12 e 13 referem-se ao texto seguinte.
09. Qual a alternativa com melhor redação, considerando-se a
norma-padrão da língua?
A) Não sei o que é pior, por fim a uma vida em formação que
ainda não tem personalidade e sonhos definidos ou deixá-la
nascer em meio a violência, drogas e fome.
B) Não sei o que é pior, pôr fim a uma vida em formação, que
ainda não tem personalidade, e sonhos definidos, ou deixála nascer em meio à violência, drogas e fome.

1
3
5
7
9

“Sempre fui um cético. Em um jornalista, o ceticismo
costuma ser uma característica bem-vinda e necessária. É
preciso ser cético para desvendar os interesses por trás do
que dizem os entrevistados, para desancar as verdades
estabelecidas por quem detém poderes para estabelecê-las
e para tentar retratar a realidade da forma mais fiel possível
ao leitor. Foi, portanto, com meu ceticismo costumeiro –
bem nutrido, sorridente, saudável e até um pouco gordinho
– que primeiro me aproximei daquele que se tornaria um
dos debates mais palpitantes no mundo: as causas do
aquecimento global.”

C) Não sei o quê é pior: por fim a uma vida em formação, que
ainda não tem personalidade e sonhos definidos, ou deixá-la
nascer em meio a violência, drogas e fome.
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D) Não sei o que é pior: pôr fim a uma vida em formação, que
ainda não tem personalidade e sonhos definidos, ou deixá-la
nascer em meio a violência, drogas e fome.

12. Dadas as seguintes assertivas,

E) Não sei o que é pior; pôr fim a uma vida em formação, que
ainda não têm personalidade e sonhos definidos, ou deixá-la
nascer, em meio à violência, drogas e fome.
10. Dadas as assertivas sobre o período seguinte,
“Não tenho a menor dúvida de que a vida humana começa
na fecundação e que o ser humano aí formado tem direito à vida.
Ele já pertence à espécie humana, com toda a sua dignidade.”
(Época, 30 abr. 2007)

I.
II.

No primeiro período, o conetivo de que introduz uma oração
subordinada substantiva completiva nominal.

(Época, 5 fev. 2007)

I.

As palavras em negrito são formadas pelo processo de
derivação sufixal.

II.

A palavra sempre (linha 1) e a expressão em um jornalista
(linha 1) têm a mesma função sintática: adjunto adverbial.

III. No trecho “[...] para desancar as verdades estabelecidas por
quem detém poderes para estabelecê-las [...]” (linhas 4 e 5),
há uma violação à concordância: a forma correta deveria ser
detêm.
IV. O pronome daquele (linha 9) refere-se a as causas do
aquecimento global.
é correto o que se propõe em

O primeiro período é composto por 3 orações.

III. As expressões a menor dúvida e direito à vida têm a
mesma função sintática.

A) todas as assertivas.
B) II e IV, apenas.

IV. O verbo pertencer, no segundo período, é transitivo
indireto.

C) I e II, apenas.

V.

E) I e IV, apenas.

A expressão com toda a sua dignidade é um adjunto
adverbial.

verifica-se que
A) a IV e a V estão erradas.
B) todas estão corretas.
C) todas estão erradas.
D) somente a I e a II estão corretas.
E) a I e a V estão erradas.
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D) I, II e III.

13. O emprego dos travessões, no texto, justifica-se pela
seguinte razão:
A) evidenciar uma nota explicativa.
B) intercalar uma oração coordenada explicativa.
C) separar palavras que se dispensam.
D) pôr em evidência a idéia de ironia.
E) separar orações intercaladas.
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14. No fragmento, “Ele era um aluno medíocre na escola, mas
notável observador da natureza e colecionador de insetos,
segundo mostram suas cadernetas manuscritas.”, tem-se
A) um período misto, composto por uma oração coordenada
sindética aditiva e uma oração subordinada adverbial
temporal.
B) um período misto, composto por uma oração coordenada
sindética explicativa e uma oração subordinada adverbial
conformativa.
C) um período misto, composto por uma oração coordenada
sindética adversativa e uma oração subordinada adverbial
proporcional.
D) um período misto, composto por uma oração coordenada
sindética conclusiva e uma oração subordinada substantiva
subjetiva.
E) um período misto, composto por uma oração coordenada
sindética adversativa e uma oração subordinada adverbial
conformativa.
15. Em qual das alternativas há violação à concordância verbal?
A) "Ninguém entre os participantes souberam responder como
estava sendo paga a festa."
B)

“Penso que não tardará para que o escândalo dos bingos e
das liminares alcance o Executivo e o Legislativo.”

C) "Houve negociações em torno de pelo menos seis obras."
D) "O relatório foi obtido pela Folha, de uma das seis pessoas
que dividiram a cela com o acusado."
E) "Cautela e mais investigações é o que pedem os políticos
alagoanos após o furacão causado pela Operação
Navalha."
16. Gregório de Matos recebeu a alcunha de “O boca do
inferno” devido a
A) suas poesias líricas de temática religiosa, nas quais o eu
lírico apresenta-se como pecador e implora o perdão divino.
B) seus romances eróticos, que abordavam
linguagem chula o corpo feminino.

com

uma

C) sua poesia lírico-amorosa, que idealizava a mulher amada.
D) sua produção de poemas satíricos, em que discorria sobre
problemas da Bahia de seu tempo.
E) suas peças de teatro, nas quais criticava duramente a
sociedade baiana do século XIX.
17. Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas existentes no período abaixo.
______________________, autor de _________________,
escreveu, no século XIX, obras nas quais predomina uma
visão cética e irônica do homem e da ciência.
A) Machado de Assis – Dom Casmurro
B) Guimarães Rosa – Grande sertão: veredas
C) Graciliano Ramos – Memórias do cárcere
D) Clarice Lispector – A hora da estrela
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18. Olavo Bilac é um dos mais importantes poetas de um
movimento literário que se caracteriza por
A) renovar a literatura com base nas idéias das vanguardas
européias do início do século XX.
B) valorizar o coloquialismo, privilegiando uma escrita próxima
do falar cotidiano.
C) apresentar de modo idealizado personagens indígenas, em
seus poemas de cunho nacionalista.
D) romper com valores clássicos de elaboração poética, ao
elaborar poemas experimentais.
E) buscar a perfeição formal, em seus poemas, com
predomínio de rimas raras e formas convencionais.
19. Leia os versos do poema “Poética”, escrito por Manuel
Bandeira, e assinale a alternativa correta.
“Abaixo os puristas
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis
[...]
- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.”
A) Todos os versos têm a mesma métrica, ou seja, todos são
decassílabos heróicos.
B) A palavra “puristas” faz referência aos poetas românticos,
que defendiam a idéia de perfeição formal.
C) Esses versos pertencem a um poema que difundiu idéias
centrais do Modernismo brasileiro da década de 1920.
D) Os versos acima refletem a perspectiva parnasiana de
elaboração poética.
E) Os versos postulam a arte pela arte, com extrema
valorização da forma tradicional de elaborar poemas.
20. Oswald de Andrade, autor do texto abaixo, configura-se, na
história da literatura brasileira, como um escritor que
São João Del Rei
O sol
O cansaço da ilusão
Igrejas
O ouro na serra de pedra
A decadência
A) produziu romances de caráter experimental,
Macunaíma: o herói sem nenhum caráter.

como

B) elaborou uma obra em que continuamente aborda a
temática da morte, em um tom de lamento ou de desespero.
C) renovou a produção literária, a partir das idéias defendidas
pelos movimentos da vanguarda européia.
D) escreveu principalmente poemas com grande preocupação
formal, com presença significativa de sonetos e odes.
E) pertenceu à chamada Geração de 45, em que Clarice
Lispector, João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa
também se destacaram.

E) José de Alencar – A pata da gazela
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21. Carlos Drummond de Andrade está entre os mais
consagrados poetas brasileiros. Com base na leitura do
poema “Mãos Dadas”, assinale a alternativa incorreta.
Mãos Dadas
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos,
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da
janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens
presentes,
a vida presente.
A) O sujeito poético apresenta-se como um cantor que irá
celebrar as belezas femininas, bem como as belezas da sua
pátria.
B) A expressão “mundo caduco” opõe-se à idéia de “mundo
futuro”, nos versos iniciais do poema.
C) Carlos Drummond de Andrade escreveu poemas em que
aborda diversos temas, tais como: o amor, o fazer poético,
fatos sociais do seu tempo.

23. João Cabral de Melo Neto é autor de Morte e vida severina,
que tem como subtítulo: “Auto de Natal Pernambucano”.
Assinale a alternativa correta sobre essa obra.
A) É a primeira obra desse autor, que se notabilizou também
por seus romances.
B) Relata a história de Severino retirante, que parte para São
Paulo, em busca de trabalho.
C) A inversão, no título, das palavras “vida” e “morte”, indica o
predomínio desta em relação àquela, no percurso de
Severino retirante.
D) É uma peça de teatro, escrita em prosa, sobre a vida de
Jesus Cristo.
E) É um conjunto de poemas que versam sobre o período em
que o autor morou na Espanha.
24. Leia o poema abaixo e assinale a alternativa correta.
CONSOADA
Quando a indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
− Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A Noite com seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.
Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira

D) O poema discute o lugar da poesia no mundo, a relação
entre o poeta e o seu tempo.
E) Da leitura do poema acima, depreende-se que a poesia não
é uma fuga da realidade, não é um modo de negar o mundo
e seus problemas.
22. Tomás Antônio Gonzaga é um dos principais poetas do
movimento literário ao qual pertence. O trecho abaixo está
em seu livro Marília de Dirceu. Leia-o e assinale a
alternativa que completa as lacunas.
A descrição de Marília é feita de modo muito __________,
com
utilização de _______________ típicas do
______________.
“Na sua face mimosa,
Marília, estão misturadas
Purpúreas folhas de rosa,
Brancas folhas de jasmim.
Dos rubins mais preciosos
Os seus beiços são formados;
Os seus dentes delicados
São pedaços de marfim.”
A) revolucionário – antíteses – Barroco
B) tradicional – hipérboles – Romantismo
C) inovador – metonímias – Simbolismo
D) convencional – metáforas – Arcadismo
E) experimental – ironias – Concretismo
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A) Predomina, no poema, uma relação serena do sujeito
poético com a “a indesejada das gentes”, a morte, tema
comum na obra do autor.
B) O poema está escrito em uma linguagem rebuscada, com
muito rigor formal, e versa sobre o tema do fazer poético.
C) É um soneto escrito nos moldes árcades, com muitas
metáforas, sobre o tema do amor impossível.
D) O sujeito poético aborda o tema da morte de modo muito
exagerado, daí a presença de hipérboles, em vários versos.
E) Trata-se de um trecho de um romance de Manuel Bandeira,
autor do Modernismo que se notabilizou por suas narrativas
sobre morte.
25. Sobre o poema transcrito, de autoria de Carlos Drummond
de Andrade, assinale a única afirmação correta.
COTA ZERO
STOP.
A vida parou
ou foi o automóvel?
A) Está escrito em linguagem chamada telegráfica, com
elementos retirados do cotidiano.
B) Pertence ao Modernismo e se caracteriza pela presença do
verso decassílabo.
C) É exemplo de traços marcantes da poesia desse autor: a
linguagem rebuscada e a concisão.
D) Foi escrito em versos livres, bem ao gosto do período no
qual foi elaborado, o Parnasianismo.
E) Aborda o tema da elaboração poética.
7
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CONHECIMENTOS GERAIS

29. O crescimento do intercâmbio comercial propiciado pelo
Mercosul tende a favorecer

26. A tabela que segue apresenta a taxa de urbanização no
Brasil, por regiões. Analise as opções e escolha aquela
que está relacionada à tabela.

A) os pecuaristas da Campanha Gaúcha, que se beneficiam de
custos de produção menores que seus concorrentes
argentinos e uruguaios.
B) os produtores de trigo do Brasil meridional, em detrimento
dos produtores argentinos.
C) os investimentos diretos de conglomerados transnacionais
do setor industrial na Argentina, em detrimento do Brasil.
D) apenas a Região Sul do Brasil, em detrimento do Sudeste e
do Nordeste.
E) os conglomerados industriais e os produtores agrícolas mais
eficientes implantados no interior do bloco.

Taxa de
Urbanização %
78,36

Taxa média de crescimento
anual – 1993-1998
1,38

NORTE
NORDESTE

62,36
65,21

2,43
1,06

SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE

89,29
77,22
84,42

1,35
1,24
2,22

BRASIL

Fonte: Brasil em números. IBGE, 1998, v. 6

30. A afirmativa que melhormente explica o gráfico abaixo é:
A) Os dados mostram que em apenas 70 anos o Brasil passou
de país rural para urbano.
B) O processo de urbanização brasileiro foi extremamente
rápido.
C) O processo de urbanização no Brasil teve início na Região
Nordeste, em virtude das secas que favoreciam o êxodo
rural.
D) No período de 1991 – 1998 a maior taxa de urbanização foi
a do Centro-Oeste.
E) A menor taxa de urbanização, no período em tela, foi a da
Região Norte, embora apresentasse a maior taxa média de
crescimento anual.
27. “No Sul do Brasil, os fenômenos da concentração fundiária e
da migração se acentuam, pois o pequeno produtor rural,
espremido entre os elevados juros dos financiamentos e a
indústria monopolista que impõe preços baixos para compra
de matérias-primas, não tem alternativas senão vender sua
terra e migrar, seja para os centros urbanos da própria
região, seja para as novas frentes de expansão do grande
capital” (Geografia e Meio ambiente no Brasil, 1998, p. 326).
Com base no texto, responda: as novas frentes de expansão
são, respectivamente,
A)
B)
C)
D)
E)

no Nordeste e no Centro-Oeste.
no Sul e no Norte.
no Centro-Oeste e na Amazônia.
na Amazônia e no Nordeste.
no Sudeste e na Amazônia

28. O sucesso do Brasil na produção do etanol, fonte de energia
renovável, determinará o futuro dos combustíveis no
Planeta. Por extensão, o nosso país pode vir a ter influência
decisiva na progressiva redução de consumo do maior
agente causador do aquecimento global.
Com base no texto, assinale em qual das alternativas abaixo
está o principal agente causador do aquecimento global?
A)
B)
C)
D)
E)

A queima das grandes florestas.
A tecnologia industrial.
Os períodos de secas prolongados.
A queima de combustíveis fósseis.
A construção de hidroelétricas.
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AS EXPORTAÇÕES DOS PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS
Exportações de
manufaturas
Exportações
primárias

90%
52%

Excluídos os Dragões Asiáticos
Fonte: Banco Mundial/FGV, Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 1993;
2003.

A) A alteração demonstrada no gráfico foi causada pela
desconcentração geográfica da indústria e a industrialização
parcial da chamada periferia capitalista.
B) Em 1999, os países subdesenvolvidos diminuíram a
exportação de produtos primários, devido à crise dos países
compradores.
C) Em aproximadamente 30 anos, os países como a Austrália,
Moçambique, Brasil e Cuba realizaram sua “Revolução
Industrial”, deixando de exportar produtos primários.
D) A saída de transnacionais dos países em crise provocou o
crescimento do setor primário da economia.
E) A “velha” Divisão Internacional do Trabalho entre os países
ricos é mantida.
31. Sabe-se que a questão ecológica é vista pela globalização
como um grande desafio para a sobrevivência da
humanidade e a Amazônia se tornou símbolo desse desafio.
Dessa forma, a Amazônia é considerada como uma das
últimas fronteiras de recursos da economia-mundo. Neste
contexto,
A) o desmatamento praticado na região Amazônica provoca
reduzidas alterações nos ecossistemas existentes, devido a
rápida regeneração destes.
B) a biotecnologia existente na região garante apropriação das
riquezas genéticas, colocando-se em benefício das
populações locais.
C) os recursos naturais da floresta amazônica são de rápida
regeneração quando comparados com outras florestas
tropicais.
D) grupos empresariais mobilizam a sociedade amazônica,
conscientizando-a da importância da socialização dos
recursos naturais da floresta, a fim de beneficiar a
sociedade local.
E) a natureza passa a ter valor, seja como patrimônio
ecológico, estoque de biodiversidade, seja como capital de
realização futura e patrimônio da humanidade a ser
preservada para futura utilização.
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32. Com base em seus conhecimentos sobre a formação de
blocos econômicos e analisando o quadro abaixo,
Participação de alguns países no total do comércio mundial:
País
%
Argentina

0,4

Brasil

1,0

Canadá

3,5

EUA

13,5

México

1,7

Uruguai

0,1

Fonte: The Economist, 2000

I.

II.

As características socioeconômicas do Canadá e sua
relação com a economia americana o torna o segundo maior
exportador do Nafta.
Considerando o agrupamento de países em blocos
econômicos e os dados do quadro, a participação do
conjunto de países da APEC – Cooperação Econômica
Ásia-Pacífico no comércio mundial será superior à
participação do Nafta.

III. A instalação de empresas americanas em território
mexicano com o objetivo de aproveitar o custo da força de
trabalho e a presença do México no Nafta são fatores que
contribuem para o índice de participação desse país.
IV. A participação no comércio mundial reflete a expressão das
exportações dos países, o que exige setores capazes de
atender a economia mundial com preços competitivos.
V. Os países com maiores índices de participação,
considerando os apresentados, localizam-se na América do
Norte e fazem parte do Nafta.
verifica-se que estão corretas
A)
B)
C)
D)
E)

todas as afirmativas estão corretos.
apenas as afirmativas II, III e V.
apenas as afirmativas I e IV.
apenas as afirmativas II e III.
apenas as afirmativas IV e V.

33. Em fins de 1993, com a inflação próxima de 2700% ao ano,
entrou em vigência o famoso “Plano Real”, cujo nome
derivou da adoção da nova moeda nacional, que começou a
circular em primeiro de julho de 1994. Suas principais metas
eram a redução da inflação e a estabilização econômica.
Para atingir esses objetivos adotaram-se várias medidas,
exceto:
A) Diminuir a renda do trabalhador rural e posteriormente do
trabalhador urbano.
B) Conter de qualquer maneira os gastos públicos.
C) Privatização de empresas estatais.
D) Redução do consumo com o aumento da taxa de juros.
E) Baixar os preços dos produtos com a abertura do mercado
interno.

34. Observe a figura abaixo.
A ilustração refere-se às empresas
patrocinadoras
das
atividades
desportivas. O exemplo disso percebese nas camisetas dos atletas, no
predomínio das cores e nos logotipos
das
corporações
patrocinadoras
difundidas em todo o mundo, o que vem
em
detrimento
das
empresas
identificadas apenas regionalmente.
Essa afirmativa enquadra-se no processo de integração mundial,
sobre o qual se pode dizer:
A) A presença de multinacionais, apoiada na consolidação do
capital nacional, evidencia a desregulamentação dos
mercados financeiros.
B) A existência de capitais estrangeiros faz a soberania
nacional se solidificar, no momento em que as forças da
economia mundial esculpem a “aldeia global”.
C) A ocorrência da internacionalização do capital reflete sinais
de inevitável dissolução das barreiras naturais.
D) A concretização do processo de globalização é uma
realidade que escapa totalmente das decisões políticas dos
Estados nacionais.
E) A penetração do “marketing”, potencializado por meio da
revolução da informática, dissolve as fronteiras econômicas
dos Estados.
35. Os versos a seguir marcaram uma época na história política
do Brasil.
“Vai passar
Nessa avenida um samba popular
Cada paralelepípedo
Da velha cidade
Essa noite vai
Se arrepiar
Ao lembrar
Que aqui passaram sambas imortais
Que aqui sangraram pelos nossos pés
Que aqui sambaram nossos ancestrais
Num tempo
Página infeliz da nossa história
Passagem desbotada na memória
Das nossas novas gerações
Dormia
A nossa pátria mãe tão distraída
Sem perceber que era subtraída
Em tenebrosas transações [...]”.
HOLANDA,Chico Buarque de. Chico Buarque
(disco), Rio de Janeiro: Polygram, 1984.

Os versos acima são do compositor Chico Buarque de Holanda
e pertencem a música “Vai passar”, lançada no final de 1984. O
Brasil estava prestes a virar mais uma página de sua história
política,...........................................................................................
...................... .
Das alternativas listadas abaixo,
corretamente o texto. Marque-a.
A)
B)
C)
D)
E)
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apenas

uma completa

encerrando 21 anos do regime monárquico.
encerrando 25 anos do regime militar.
encerrando 21 anos do regime militar.
encerrando 30 anos do regime parlamentarista.
encerrando 25 anos do regime democrático.

9

Prova Tipo 02

36. O Estado-Nação distingue-se pela separação entre as
esferas pública e privada. Isso significa que
A) o Estado não pode impor limites legais à exploração das
terras de propriedade particular.
B) no território nacional, a soberania é exercida pelos
proprietários particulares das terras.
C) a soberania é um monopólio do Estado, enquanto a
propriedade é um direito dos indivíduos.
D) o regime político republicano é o único adequado ao Estado
Nacional.
E) no interior das suas terras, os proprietários exercem funções
legislativas e judiciária.

17/06/2007

40. Política que tinha por base um pacto de reciprocidade e
apoio mútuo entre os governadores e o presidente da
República. Pelo acordo estabelecido, dar-se-ia um jeito para
que fossem eleitos apenas deputados federais que, no
Congresso, apoiassem o presidente. Em troca, este último
concederia verba para a realização de obras nas estradas,
não interferiria nas nomeações para cargos públicos
estaduais e usaria sua influência para impedir o avanço de
grupos de oposição nessas regiões. Tratava-se da política
A) da salvação.
B) do café-com-leite.
C) dos governadores.
D) tenentista.

37. A ocupação das terras americanas somente se tornou
possível à medida que a cana-de-açúcar mostrou-se
adaptável ao clima e ao solo da região tropical. Mas,
sobretudo, quando se percebeu que o açúcar era um
produto rentável, de grande aceitação no mercado europeu
e capaz de gerar bons lucros.
A exploração da colônia portuguesa, com o cultivo da
cana-de-açúcar, assumiu três características básicas:

41. O medo de que o marxismo se espalhasse pelo continente
americano aumentou depois da adesão do governo de Cuba
ao comunismo, em 1961. Por essa época, o governo do
Presidente norte-americano John Kennedy criou

A) pequena propriedade, monocultura e trabalho escravo.

A) o NAFTA.

B) pequena propriedade, monocultura e trabalho livre.

B) a Organização dos Estados Americanos.

C) grande propriedade, monocultura e trabalho escravo.

C) a Aliança para o Progresso.

D) média propriedade, monocultura e trabalho escravo.

D) os Planos Qüinqüenais.

E) grande propriedade, policultura e trabalho livre.

E) os Planos de Meta.

38. Revolta que teve início em Pernambuco, estendendo-se à
Paraíba, Rio Grande do Norte e ao Ceará, motivada pelo
descontentamento popular em relação a D. Pedro I. Os
revoltosos adotaram o lema Religião, Independência, União
e Liberdade, até mesmo uma bandeira fora escolhida como
símbolo da nova República a ser proclamada pelos
revolucionários em 1824. Essa revolta denominou-se:

42. Em 1950, o senador Joseph McCarthy assumiu a liderança
do Comitê de Atividades Antiamericanas, criado cinco anos
antes para identificar e punir pessoas suspeitas de
envolvimento com o comunismo. McCarthy deu início,
então, a uma intensa campanha de intimidação contra
intelectuais, líderes trabalhistas e funcionários do governo
acusados de “esquerdismo”. Tal campanha ficou conhecida
como

A) Cabanada.
B) Praieira.
C) Pernambucana de 1817.
D) Confederação do Equador.
E) Setembrada.
39. As primeiras modificações da Constituição do Império foram
estabelecidas durante a Regência Trina Permanente, por
meio do Ato Adicional, promulgado em 12 de agosto de
1834, de importância significativa porque

E) jacobinista.

A) Guerra Nuclear.
B) Marshal.
C) Truman.
D) Macarthismo.
E) OTAN.

B) limitava os poderes excessivos das Câmaras Municipais,
que poderiam dividir a Nação.

43. Com a expansão da globalização, reduziu-se o poder de
decisão dos Estados Nacionais, até mesmo em questões de
política interna. Como forma de assegurar melhor
capacidade de negociação em um mundo cada vez mais
globalizado, diversos países começaram a se organizar em
torno de blocos econômicos. O exemplo mais significativo é
o bloco criado em 1992 e que, no início de 2005, reunia 25
países, denominado

C) a regência passou a ser exercida por um conselho de
ministros, eleito para exercer um mandato de quatro anos.

A) NAFTA.

D) fora criado em Salvador, o município neutro.

B) União Européia.

E) antecipava a maioridade de D.Pedro I, evitando um golpe
dos conservadores.

C) MERCOSUL.

A) ampliava a autonomia das Províncias, neutralizando a
tendência centralizadora do Primeiro Reinado.

D) União Africana.
E) ALCA.
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44. Ao assumir de forma inesperada a Presidência da República
em março de 1985, José Sarney encontrou um Brasil com
grandes problemas estruturais, que entravavam o
desenvolvimento e prejudicavam a competitividade do País
no mercado mundial. Para enfrentar o problema, em
fevereiro de 1986, o presidente Sarney anunciou a adoção
de um plano econômico que provocou impacto
imediatamente em toda a sociedade. Dados os seguintes
itens sobre o que esse plano estabelecia,
I.

O descongelamento dos preços das mercadorias e dos
aluguéis.

II.

O aumento dos salários pela média dos seis meses
anteriores.

47. As reformas de base era um conjunto de medidas que
previam grandes mudanças nas áreas administrativa, fiscal,
eleitoral, tributária, educacional e agrária. Entre as medidas
defendidas pelo presidente estava a reforma agrária, o
direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa
patente, a nacionalização das empresas concessionárias de
serviços públicos e o imposto progressivo. Tratava-se de um
instrumento com o qual o governo buscava unir todas as
forças paulistas mobilizadas e fazer crer à opinião pública a
necessidade de mudanças institucionais na ordem política,
social e econômica, como condição ao desenvolvimento
nacional. Este texto está relacionado com o período
conhecido como

III. A criação de uma nova moeda – o Real.

A) Programa de reformas de João Goulart.

IV. O congelamento dos preços das mercadorias e dos
aluguéis.

B) Reforma Constitucionalista.

V.

D) Plano Salte.

O bloqueio de todas as contas bancárias e cadernetas de
poupança que tivessem saldo superior a cinqüenta mil
cruzeiros.
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C) Milagre brasileiro.
E) Plano de Metas.

verifica-se que estão corretas
A) III e V.
B) IV e V.
C) I e IV.
D) II e III.
E) II e IV.
45. O governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira foi marcado
por diversas realizações. O lema de Juscelino era “avançar
50 anos em 5” e, para isso, foi criado um minucioso
programa de governo que conferia prioridades a cinco
setores fundamentais: energia, transporte, alimentação,
indústrias de base e educação. Entre as principais metas do
governo, pode-se destacar:

48. A Tocata “O trenzinho do caipira”, que faz parte das
Bachianas Brasileiras nº 2, é uma das obras mais
conhecidas de
A) Paulinho da Viola.
B) Heitor Villa-Lobos.
C) Oswaldo Lacerda.
D) Pixinguinha.
E) Vinícius de Moraes.
49. Em que cidade do Brasil nasceu o ator Paulo Autran?
A) Rio de Janeiro

A) A criação do Banco Nacional de Habitação.

B) Belo Horizonte

B) A construção de Itaipu, Sobradinho, Tucurui.

C) São Paulo

C) A criação da Companhia Vale do Rio Doce.
D) A construção de usinas hidrelétricas (Furnas e Três Marias).
E) A construção no Rio de Janeiro de usina de Volta Redonda.
46. Com o afastamento de Collor, em setembro de 1992,
assumiu a Presidência da República o vice Itamar Franco.
Em maio de 1993, o presidente Itamar nomeou para o
ministério da Fazenda o sociólogo Fernando Henrique
Cardoso, que lançou um novo pacote antiinflacionário: o
Plano Real, equiparando a moeda brasileira ao dólar; logo,

D) Salvador
E) São Leopoldo
50. O escritor Paulo Coelho, mundialmente conhecido, antes de
dedicar-se inteiramente à literatura, trabalhou como diretor e
ator de teatro, compositor e jornalista. Escreveu letras de
músicas para nomes dos mais famosos da música
brasileira. Seu trabalho mais conhecido na área da música,
no entanto, foi a parceria com qual cantor e compositor?
A) Vinícius de Moraes

A) reduziu as taxas de juros e anunciou a contenção do déficit
público com uma política de demissões dos funcionários de
alto escalão.

B) Gilberto Gil

B) possibilitou ao pequeno e médio empresário competir com
as multinacionais.

E) Wilson Simonal

C) Raul Seixas
D) Rita Lee

C) elevou as taxas de juros e anunciou a redução do déficit,
devido à privatização das empresas estatais.
D) elevou as taxas de juros e anunciou a redução do déficit
público, devido aos empréstimos do FMI.
E) diminuiu as taxas de juros, facilitou o crédito para as micro e
médias empresas e diminuiu os impostos sobre a produção
de bens nacionais.
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Leia o texto abaixo e responda as questões 54 e 55.
Hang Up a Clothes Line

Para responder as questões 51, 52 e 53, considere a tira abaixo.

By Bryan Walsh
You could make your own clothes with needle and thread using
100% organic cotton sheared from sheep you raised on a Whole
Foods diet, but the environmental quality of your wardrobe is
ultimately determined by the way you wash it. A recent study by
Cambridge University's Institute of Manufacturing found that 60%
of the energy associated with a piece of clothing TO SPEND in
washing and drying it. Over its lifetime, a T shirt can send up to 9
lbs. of carbon dioxide into the air.
The solution is not to avoid doing laundry, tempting as that may
be. Rather, wash your clothes in warm water instead of hot, and
save up to launder a few big loads instead of many smaller ones.
Use the most efficient machine you can find—newer ones can
use as little as one-fourth the energy of older machines. When
they're clean, dry your clothes the natural way, by hanging them
on a line rather than loading them in a dryer. Altogether you can
reduce the CO2 created by your laundry up to 90%. Plus, no
more magically disappearing socks.
(Fonte: time.com)

54. Qual das soluções abaixo não foi dada no texto para reduzir
a emissão de dióxido de carbono no ar?
A) Secar as roupas no varal.
B) Usar máquina moderna de lavar roupa.
C) Lavar, secar e passar as roupas poucas vezes em grandes
quantidades, em vez de várias vezes em pequenas
quantidades.
D) Lavar as roupas com água morna.
E) Reutilizar a água da máquina.
by Steve Breen

51. Qual a alternativa que apresenta a forma correta dos verbos
nos espaços em branco?

55. A forma correta do verbo “to spend” sublinhado no texto é:
A) is spend
B) are spend

A) talking – working
B) talk – work
C) talked – worked
D) talking – worked
E) talked – working
52. De acordo com a tira, os garotos querem jantar fora porque
A) eles não gostaram do que esta sendo preparado para o
jantar.
B) eles ganharam um dinheiro extra.
C) eles nunca gostam do que ela cozinha.

C) will be spent
D) is spent
E) are spent
56. Assinale a alternativa correta.
You can reduce the CO2 created by your laundry, ___________?
A) aren’t you
B) do you
C) don’t you
D) can’t you
E) can you

D) eles querem gastar o dinheiro da mulher.
E) eles estão cansados de ficar em casa.
53. Qual a tradução para: “hang up your apron...”

57. Complete a frase com a alternativa correta.
If you dry your clothes the natural way, you ________ less
carbon dioxide into the air.

A) guarde a comida

A) had sent

B) feche a porta

B) would have sent

C) pendure o seu avental

C) would send

D) largue a faca

D) will send

E) desligue o forno

E) have sent
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58. Assinale a seqüência com todas as palavras no plural.

TEXTO

A) Tooth – foot – woman
B) Geese – feet – mice
C) Child – goose – feet
D) Mouse – children – foot
E) Geese – feet – woman
59. Assinale a alternativa que completa a frase.
Sara, ________ writes books, lives in New York.
A) where
B) whose
C) which

Playas brasileñas: clima cálido y (01) sol el año entero
Si usted sueña con una tierra en donde el sol brilla el
año entero, las aguas son tibias, hay mucha sombra de
mar, venga a
cocoteros y una brisa fresca que viene (02)
Brasil. Aquí, esos elementos se combinan armoniosamente en
las más bellas playas, y lo esperan.
http://www.braziltour.com/site/es/tour

D) who
E) when

51. Marque a afirmativa que corresponde respectivamente às
lacunas (01) e (02) no texto acima.

60. Escolha a alternativa correta.

A)
B)
C)
D)
E)

A) There isn’t any T-shirts in the washing machine.
B) There are some T-shirts in the washing machine.
C) There is any T-shirts in the washing machine.

MUY – DO
MUY – DEL
MUCHO – DEL
MUCHO – DE LO
MUY – DE LO

D) There aren’t some T-shirts in the washing machine.
E) There is some T-shirts in the washing machine.

52. Marque, segundo o texto, as frases VERDADEIRAS (V) e
FALSAS (F) e indique a alternativa correta.
( ) As águas das praias brasileiras têm temperaturas muito
quentes o ano inteiro, devido à brisa que vem do mar.
( ) No Brasil, o sol brilha o ano inteiro e as águas são mornas;
( ) Coqueiros e brisa fresca compõem o cenário das praias
brasileiras.
A) V–F–V
B) V–V–F
C) V–F–F
D) F–F–F
E) F–V–V
53. Marque a alternativa em que o singular da frase (…) las
aguas son tibias. está correto.
A ) la agua son tibia.
B ) el agua sois tibia.
C ) el agua es tibia.
D ) la agua eres tibia.
E ) lo agua es tibia .
54. Na frase (…), venga a Brasil., o verbo VENIR está
conjugado no
A ) pretérito indefinido.
B ) imperativo.
C ) presente do indicativo.
D ) futuro do presente.
E ) pretérito imperfecto.
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55. Marque a alternativa em que os verbos destacados estão
conjugados corretamente.
Baratos del Verano
Viajes Baratos
¡¡ Nuestros precios se (volver) locos!!
Aprovéchate de ellos durante todo el
verano. Tú (decidir) cuando y a donde
viajar entre los meses de Junio a
Octubre.
Date prisa: reserva y paga tu viaje
barato on line, ¡¡ son plazas limitadas!!
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60. ______ ingeniero es _______ buen profesional.
A) Lo – un
B) El – uno
C) La – una
D) Lo – uno
E) El – un

A ) he vuelto – decides
B ) ha vuelto – decides
C ) han vuelto – decides
D ) han vuelto – deciden
E ) he vuelto – decidimos
56. O ano 1972 está escrito correto na opção:
A ) mil novecentos sietenta e dois
B ) mil y novecentos y setenta y dos
C ) mil novecentos y setenta dos
D ) mil novecientos setenta y dos
E ) mil novicientos y setenta e dos
Marque as alternativas corretas nas questões de 57 a
60.
57. Me _____________Juan Luiz, ______ abogado.
A) llamamos – soy
B) llamo – soy
C) llamas – es
D) llamo – sou
E) llama – son
58. Mi padre _________ en una ____________comercial, es
contador
A) trabaja – taller
B) trabajan – oficina
C) trabajo – oficina
D) trabaja – oficina
E) trabajas – escritório
59. La madre de mi mamá es mi _________________
A ) nena
B ) nieta
C ) Abuela
D ) tía
E ) nuera
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