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REDAÇÃO
Elabore um texto argumentativo sobre o tema abaixo, baseando-se, também, nos textos de apoio.

[...]
Conhecer as manhas e as
manhãs,
o sabor das massas e das
maçãs
É preciso amor pra poder
pulsar,
é preciso paz pra poder
sorrir
É preciso a chuva para
florir
[...]
(Almir Sater)

[...]
Eu sou a luz das estrelas
Eu sou a cor do luar
Eu sou as coisas da vida
Eu sou o medo de amar
[...]
(Raul Seixas)

http://www.nadir.com.br/images/meio_ambiente.jpg

Tema: Hoje, um dos maiores desafios do homem é encontrar o equilíbrio entre
desenvolvimento e qualidade da vida no planeta!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
As mariposa
As mariposa quando chega o frio
fica dando vorta em vorta da lâmpida pra si isquentá
Elas roda, roda, roda, dispois si senta
Em cima do prato da lâmpida pra discansá
Eu sou a lâmpida
E as muié é as mariposa
Que fica dando vorta em vorta de mim
Todas as noites, só pra mi beijá
- Boa noite, lâmpida!
- Boa noite, mariposa!
- Pelmita-me oscular-lhe as alfácias?
- Pois não, mas rápido porque daqui a pouco eles mi
apaga.
Adoniran Barbosa

25/JAN/2009

03. Qual o sinal de pontuação mais adequado para substituir os
parênteses no período abaixo?
“Há conhecimento de dois tipos ( ) sabemos sobre um
assunto ou sabemos onde podemos buscar informação sobre
ele.”
A) ponto final
B) reticências
C) ponto-e-vírgula
D) travessão
E) dois pontos
04. Assinale a opção em que a seqüência de palavras obedece
às regras da ortografia vigente.
A) Exceder, ascender e intercesão.
B) Intenção, intensão e paço.
C) Passo, lizura, tesoura.
D) Enxada, encher, inesistente.

01. Observando as marcas do registro escrito presentes no
texto 1, analise as proposições abaixo.
I. O texto não obedece, completamente, às regras da
gramática normativa, apresentando erros e vícios de
linguagem nos níveis fonológico e morfossintático da
gramática do português.

E)

Cozer, ojeriza, cangica.

05. Na tira do Cebolinha, a comicidade se dá por uma dupla
possibilidade de leitura, que é decorrente de um fenômeno
de significação vocabular. Qual o nome desse recurso
semântico?

II. O texto não obedece, completamente, às regras da
gramática normativa. Todavia, esse desvio evidencia uma
marca expressiva do autor, a fim de causar um efeito de
sentido.
III. O texto apresenta uma visão monolítica e invariável das
regras da gramática do português, apontando que a
variedade popular do uso social da linguagem é a mais
correta.
IV. O texto, por apresentar um desvio à norma culta padrão,
evidencia que existem diferenças de registro no interior de
uma mesma língua, e isso decorre do fato de que as
línguas naturais são mutáveis no espaço e no tempo.
V. O texto apresenta variações na forma de falar de homens
e de mulheres, respectivamente, constituindo uma
espécie de distintivo ou emblema desses grupos que
falam um português errado.
Está correta a opção
A) II e IV.
B) II e V.
C) I, III e V.
D) I e IV.
E)

III e V.

02. No enunciado: “A filosofia não é ciência: é uma reflexão
crítica sobre os procedimentos e conceitos científicos.”, o
uso dos dois-pontos evidencia uma relação de
A) enumeração.

A) Palavras cognatas

B) explicação.

B) Paronomásia

C) causa e efeito.

C) Antonímia

D) equivalência.

D) Sinonímia

E)

reiteração.
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06. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas
do período seguinte.
“A agenda comercial dedicada _____ crianças torna outubro
um pretexto para discutir a linguagem _____ os adultos
imaginam capturar a infância. Se há uma técnica da letra de
qualidade, _____ passa pelo princípio _____ não podemos
projetar na meninada a linguagem _____, no fundo, só diz
respeito ao adulto, um outro público. _____ é a lição da música
infantil para todas as idades do homem.”

25/JAN/2009

09. Assinale a opção que contém o nome de um dos mais
consagrados escritores brasileiros, autor de diversos e
importantes romances, entre os quais se destacam
Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro.
A) Jorge Amado
B) Machado de Assis
C) Graciliano Ramos
D) José de Alencar
Lima Barreto

E)
A) as – que – ela – de que – que – Essa
B) às – a que – esta – de que – a qual – Esta

10. CIDADEZINHA QUALQUER

C) às – com que – ela – de que – que – Essa

Casas entre bananeiras
mulheres entre laranjeiras
pomar amor cantar.
Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.
Devagar... as janelas olham.
Eta vida besta, meu Deus.

D) as – que – esta – que – de que – Essa
E)

às – com que – esta – que – que – Esta

07. Assinale a opção cuja afirmativa esteja correta, com relação
ao texto abaixo.
“Em vez de ouvirem os escritores em busca de respostas
sobre o que somos, as pessoas precisam ouvir uma às outras,
porque nós, autores, não somos mais do que meros
trabalhadores da palavra.”

A partir da leitura do poema acima transcrito, pode-se afirmar
que seu autor, Carlos Drummond de Andrade:
I. Pertence ao Simbolismo, escola em que predominavam
as imagens difusas e a musicalidade.

A) Há uma elipse diante do verbo somos.

II. É um dos principais poetas do Modernismo brasileiro,
escola que valoriza a linguagem simples e a liberdade
formal.

B) A expressão mais do que indica o grau superlativo
absoluto.
C) O emprego do acento grave na expressão uma às outras é
facultativo, uma vez que o as está diante de um artigo.
D) Em “nós, autores, não somos mais [...]”, há um vocativo.
E)

O verbo ouvirem está no pretérito perfeito do indicativo.

III. Tematiza, em sua vasta obra, entre outras, questões
relacionadas ao cotidiano.
Assinale a opção verdadeira.
A) Todas as afirmações estão corretas.
B) Apenas a afirmação I está correta.

LITERATURA BRASILEIRA

C) Apenas a afirmação II está correta.
D) Apenas as afirmações I e II estão corretas.

08.

E)

Apenas as afirmações II e III estão corretas.

“Do narrador seus ouvintes:
– Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como o cheiro
de cerveja. Tinha o para não ser célebre. Como elas quem pode,
porém? Foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria,
Rivília ou Irlívia, a que, nesta observação, a Jó Joaquim
apareceu...”
(João Guimarães Rosa. “Desenredo”).
O trecho acima constitui as linhas iniciais do conto. Nele
encontramos características da obra de Guimarães Rosa. São
elas:
A) Construções sintáticas típicas da língua falada, recursos da
linguagem poética em seus textos em prosa e o uso de
neologismos.

11. A descrição a seguir
Advogado, clérigo e poeta, nasceu em
Salvador, BA, em 1623, e faleceu em
Recife, PE, em 1696. Como poeta satírico
não poupava ao governo, à nobreza da
terra, nem ao clero. Não lhe escaparam os
padres corruptos, os reinóis e degredados,
os mulatos e emboabas, os "caramurus", os
arrivistas e novos-ricos, toda uma
burguesia improvisada e inautêntica, exploradora da colônia.
Perigoso e mordaz, apelidaram-no de "O Boca do Inferno".
é de

B) Recriação de linguagem regional, onde abundam termos
chulos.

A) Gregório de Matos.

C) Concepção do sertão e do sertanejo idênticas àquelas de
Graciliano Ramos.

C) Bento Teixeira.

D) As personagens descobrem-se num mundo absurdo que
provoca um desequilíbrio interior profundo.

E)

E)

B) Padre Antonio Vieira.
D) Jacinto Freire de Andrade.
Manuel Botelho de Oliveira.

Apagamento das características físicas e ausência de nome
para as personagens.
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MATEMÁTICA
12. Sejam r e s duas retas cujas equações são dadas por
r: 3x + 5y = 7 e s: -5x + 3y + 10 = 0,
I. As retas r e s são retas paralelas.
II. As retas r e s são perpendiculares.
III. As retas são concorrentes.
IV. A reta r intercepta o eixo-y no ponto P = (0; 5 )

7

verifica-se que estão corretas
A) I e II, apenas.
B) II, III e IV.
C) II e Ill, apenas.
D) I, III e IV.
E)

I e III, apenas.

13. Considere a seguinte equação:

cos 2 x =

1
2

Se x ∈ [π ;2π ], então o valor de x é:
A)

π

6

B) 5π
C) 7π

6

6

D) 7π
E)

π

3

3

14. A solução do sistema

⎧2 x + 2 y = 5
⎨
⎩ 2 y − 2x = 1
é o par ordenado (x; y). Nessas condições, o valor de x + y é
A) 5.

B)

1.
2

C) 4.

D)

3.
2

E)

5.
2
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15. Dada a matriz

onde

x

25/JAN/2009

⎛ cos x senx ⎞
⎟⎟
A = ⎜⎜
⎝ senx − cos x ⎠

é um número real, podemos afirmar que

A) o determinante da matriz A é igual a 1.
B) o determinante da matriz A é igual a cos 2x.
C) o determinante da matriz A é igual a sen 2x.
D) o determinante da matriz A é igual a -1.
E)

o determinante da matriz A é igual a -cos 2x.

16. Na ilustração da figura abaixo, a corda
diâmetro

AB

DC

é paralelo ao

e o ângulo AÊD mede 60º.

D

C
60º

A

E
B

Se a área do triângulo ABE é 24 cm2, então a área do triângulo
CDE é
2
A) 5 cm .
2
B) 6 cm .
2
C) 7 cm .
2
D) 8 cm .

E)

2
9 cm .

17. Pedro escreveu todos os números possíveis com cinco
algarismos. Quantos números ímpares com cinco
algarismos ele encontrou?
A) 45.000
B) 35.000
C) 55.000
D) 65.000
E)

15.000

18. Considere a seguinte equação: (x - 1)2 + y2 = 5. Então a
equação representa:
A) A equação de um círculo cujo centro é o ponto C=(0;0) e
raio
B)

r = 5.

A equação de um círculo cujo centro é o ponto C=(0;1) e
raio

r = 5.

C) A equação de um círculo cujo centro é o ponto C=(1;0) e
raio

r = 5.

D) A equação de um círculo cujo centro é o ponto C=(1;0) e
raio
E)

r = 5.

A equação de um círculo cujo centro é o ponto C=(0;1) e
raio

r = 5.

Universidade Federal de Alagoas

5

Prova Tipo 01

25/JAN/2009

FÍSICA
19. Um automóvel de 930 kg colide contra uma árvore quando
sua velocidade é de 10 m/s. Um passageiro de 62 kg está
sentado no banco da frente sem o cinto de segurança no
momento da colisão. A velocidade com que o passageiro
será projetado para frente será, aproximadamente,
A) 45 m/s.
B) 120 m/s.
C) 160 m/s.
D) 240 m/s.
E)

190 m/s.

20. Três moles de um gás ideal estão contidos em um recipiente
sob pressão de 3 atm. Sabendo-se que a temperatura do
sistema é 310 K e que a constante universal dos gases é
R = 0,032 atm⋅ℓ/K⋅mol, o volume do recipiente é
A) 7,35 ℓ.
B) 5,72 ℓ.
C) 8,32 ℓ.
D) 8,84 ℓ.
E) 9,92 ℓ.
21. Um livro de massa 500g é largado de um prédio cuja altura
é desconhecida, no vácuo. Sabe-se que no último segundo
de queda o livro percorreu uma distância de 1000cm. A
altura do prédio mede
A) 21,20m.
B) 6,6m.
C) 21.25m.
D) 6,2m.
E)

6.25m.

Obs: Considere g=10m/s²
22. O Gráfico a seguir mostra a posição de um móvel como
função do tempo, sendo a posição dada em metros e o
tempo dado em segundos. Esse móvel percorre em linha
reta, em um intervalo de tempo de 1 hora à distância:

A) 18000km.
B) 180000m.
C) 180m.
D) 1280m.
E)

18km.
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23. Um bloco de massa m=10kg é posto sobre um plano
inclinado de coeficientes de atrito cinéticos e estáticos
dados por m2=0.25 e m1=0.3. Esse bloco é ligado a um
outro bloco de massa M que fica pendurado, como mostra a
figura abaixo. Desconsidere a massa, dimensões da roldana
e atritos entre a roldana e o fio e considere o fio de massa
desprezível e inextensível. A máxima massa M em que o
sistema permanece parado é dada por
Obs: Considere g=10m/s²

A) 5kg.
B) 2kg.
C) 15kg.
D) 20kg.
E)

12kg.

24. Uma bala de 12g é disparada de uma arma com uma
velocidade de 300m/s. A bala toca horizontalmente um
bloco de um material desconhecido. Se a bala toca o
material com essa mesma velocidade e penetra 50cm do
material até parar, então a força imposta pelo material na
bala é dada por
A) 500N.
B) 200N.
C) 540N.
D) 550N.
E)

502N.

25. Um garoto de 1,75m de altura está parado próximo a um
prédio de altura desconhecida H. Ele observa que ao meio
dia em ponto, sua sombra, decorrente da incidência da luz
do sol em seu corpo, bem como no prédio, tem uma
distância horizontal zero. Cerca de 4 horas depois, ele
verifica que a sua sombra tem uma distância horizontal de
5,0m e o comprimento horizontal da sombra do prédio mede
18m. Dessa forma, a altura H do prédio é dada por
A) 6,4m.
B) 6,3m.
C) 10m.
D) 7m.
E)

6,6m.
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QUÍMICA
26. A mudança de estado de uma substância pura ocorre
sempre em condições constantes. O gráfico abaixo
representa a mudança de estado da água pura.

Podemos afirmar que o ponto “A” representa
A) início da ebulição.
B) fim da fusão.
C) fim da ebulição.
D) início da fusão.
E)

início da sublimação.
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27. Dada a célula eletroquímica abaixo e dados os potenciais de
redução,

2+

Zn

2+

Ni

+ 2 e- → Zn

Eo = - 0,76V

+ 2 e- → Ni

Eo = - 0,25V

podemos afirmar sobre esta célula que
A) o eletrodo de níquel é o ânodo da célula.
B) a transferência de elétrons se dá do níquel para o zinco.
C) o eletrodo de zinco é o catodo da célula.
2+
D) a oxidação ocorre no eletrodo Zn / Zn .

E)

a voltagem da pilha é -0,51V.

28. Dadas as reações:
2 Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)
2 Al(s) + 3/2 O2(g) → Al2O3(s)

∆H = -822 KJ.mol-1
∆H = -1670 KJ.mol-1

Para a reação Al2O3(s) + 2 Fe(s) → Fe2O3(s) + 2 Al(s), prevê-se que:
A) ocorra com liberação de calor.
-1
B) ∆H = 848 KJ.mol .

C) ocorra espontaneamente.
-1
D) ∆H = -848 KJ.mol .

E)

-1
∆H = -2492 KJ.mol .

29. Atualmente, a produção de fertilizante nitrogenado é feita
industrialmente por um processo químico que usa o
nitrogênio do ar como matéria prima. É o processo
conhecido como Haber-Bosch que transforma o nitrogênio
do ar em amônia sob a ação de catalisador, alta pressão e
temperatura. A amônia pode ser posteriormente oxidada e
transformada em nitrato, NO3 .
[Fonte: Química Nova na Escola, 28, 2008, p.13]

De acordo com o exposto acima, e com base na equação
abaixo, qual a opção que contém a massa, em gramas, de NH3,
que pode ser obtida a partir de 112g de nitrogênio, cujo grau de
pureza é de 75%?

N 2( g ) + H 2( g ) ⎯
⎯→ NH 3 ( g )
A) 34g
B) 136g
C) 28g
D) 272g
E) 102g
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30. Dadas as proposições abaixo sobre funções inorgânicas,
I. O ferro apresenta número de oxidação diferente nos
óxidos Fe2O3 e FeO.
II. Soluções aquosas de ácidos conduzem a corrente
elétrica.
III. O CaSO4 (sulfato da cálcio) é um sal orgânico, utilizado
na fabricação de porcelana,
IV. Os óxidos básicos reagem com água formando bases.
estão corretas
A) I, II, III e IV.
B) I, II e IV.
C) apenas a II.
D) I, II e III.
E)

II, III e IV.

31. A gasolina é um combustível constituído basicamente por
hidrocarbonetos e, em menor quantidade, por compostos
oxigenados. Esses hidrocarbonetos são, em geral, mais
“leves” do que aqueles que compõem o óleo diesel, pois são
formados por moléculas de menor cadeia carbônica
(normalmente de 4 a 12 átomos de carbono). Além dos
hidrocarbonetos e dos compostos oxigenados, a gasolina
contém compostos de enxofre, compostos de nitrogênio e
compostos metálicos, todos eles em baixas concentrações.
Os hidrocarbonetos são compostos químicos formados
apenas por átomos de carbono e de hidrogênio.
nalise a estrutura do composto abaixo, assinalando entre as
opções seguintes aquela que indica o número correto de
ligações existentes neste hidrocarboneto.
CH3CH2CHCHCH2CCCH2CH3
A) 8 ligações sigma e 1 ligação pi.
B) 22 ligações sigma e 6 ligações pi.
C) 22 ligações sigma e 3 ligações pi.
D) 14 ligações sigma e 6 ligações pi.
E) 14 ligações sigma e 2 ligações pi.
32. Funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos
que têm estrutura química semelhante (grupos funcionais
ligados à cadeia carbônica) e, conseqüentemente,
comportamento químico similar.
ual das opções abaixo indica a função cujos compostos não
apresentam o grupo funcional carbonila?
A) Aldeido
B) Cetona
C) Ácido carboxílico
D) Álcool
E) Ester
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BIOLOGIA
33. A célula procariótica encontra-se apenas nas bactérias. A
maioria dos organismos é constituída de células
eucarióticas. O desenho abaixo representa o esquema de
uma célula vegetal. Assinale a opção que apresenta
estruturas comuns às células vegetais e bactérias.

36. Nos vegetais podem ser encontrados dois grandes grupos
de tecidos. Os meristemas ou tecidos embrionários,
indiferenciados, com capacidade de efetuar mitoses; e os
tecidos permanentes, já especializados em diversas
funções. Sobre o assunto, correlacione os itens a seguir.

e

plasmática,

hialoplasma,

C) Vacúolo, membrana esquelética, cromatina e nucléolo.
D) Retículo endoplasmático, carioteca, cromatina e vacúolo.
E)

Mitocôndria, cloroplasto, vacúolo e membrana esquelética.

A) 100%
B) 75%
C) 50%
D) 25%
E)

30%

35. Os ecossistemas têm seqüências de transferência de
energia e de matéria a partir dos produtores. Uma
seqüência linear em que os organismos servem de alimento
uns para os outros recebe o nome de cadeia alimentar.
Numa cadeia alimentar formada pelos seguintes
organismos:
capim, capivara, onça, bactérias
e
fungos;,assinale a opção cujo elemento da cadeia está
associado corretamente a seu nível trófico.

2.

Floema

3.

Xilema

4.

Epiderme

5.

Esclerênquima

) Parênquima representado por grandes lacunas ou câmaras
entre suas células. Comum em órgãos flutuantes. Garantem
a fácil difusão de gases no interior da planta.

(

) Revestindo as folhas, apresentam os estômatos que
realizam a transpiração e as trocas gasosas entre a planta e
o meio.

(

) Tecido de sustentação que apresenta células grandes e
alongadas conhecidas como fibras, ou pequenas e de
formato variado.

(

) Tecido condutor da seiva bruta ou mineral; solução de água
e sais absorvida pelas raízes.

(

) Tecido condutor da seiva elaborada ou orgânica; com
produtos da fotossíntese e outras substâncias que são
distribuídas para nutrir toda planta.

Assinale a opção que determina a seqüência correta.
A) 1 – 4 – 5 – 3 – 2
B) 1 – 5 – 4 – 2 – 3
C) 4 – 1 – 5 – 3 – 2
D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3
E)

34. Nos seres vivos todos os caracteres são determinados por
um ou mais pares de genes alelos. Qual a probabilidade de
um homem normal, filho de pai normal e mãe albina, casado
com uma mulher albina ter um filho albino (O caráter normal
é dominante e albinismo é recessivo).

Aerênquima

(

A) Cloroplasto, membrana plasmática e cromatina.
B) Membranas esquelética
ribossomos e cromatina.

1.

1–2–3–4–5

37. Órgãos de uma mesma origem evolutiva, mesmo que
tenham funções diferentes, são ditos homólogos. Órgãos
de mesma função, porém com origens evolutivas diferentes,
são chamados análogos. Outra evidência anatômica da
evolução são os órgãos vestigiais. Sobre o assunto,
podemos afirmar corretamente:
A) Os órgãos vestigiais não desempenham função alguma,
mas são análogos a órgãos importantes de outras espécies.
B) Órgãos vestigiais são exemplos de parentescos entre as
espécies.
C) O apêndice vermiforme, que fica no estômago humano, é
muito maior em outros mamíferos, em cuja digestão
desempenha papel importante.
D) A figura apresenta órgãos análogos.

A) capim – decompositor
B) capivara – consumidor secundário
C) onça – consumidor primário
D) bactérias e fungos – produtor
E)

capim – produtor

Crocodilo

E)
Universidade Federal de Alagoas
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Baleia

Homem

A notocorda, nos seres humanos, é um órgão vestigial.
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38. O Fator Rh foi descoberto em 1940 por meio de pesquisa
com sangue do macaco Rhesus, sendo o fator responsável
pela doença do recém-nascido chamada Eritroblastose Fetal
(DHRN, ou doença hemolítica do recém-nascido). Sobre o
assunto e analisando a figura abaixo, podemos afirmar:

HISTÓRIA
40. Considere a figura apresentada e analise as opções abaixo.

I. A partir da década de 80, os países do Sudeste Asiático
tornaram-se alvos prediletos desse processo.

I. A eritroblastose fetal relacionada ao Fator Rh, ocorre
apenas em um tipo de situação: mãe Rh- gerando um filho
Rh+.

II. Com a globalização, diversos setores da atividade
econômica passaram a integrar-se, ou seja, a atuar em
conjunto no mundo inteiro.

II. Como a produção de anticorpos pela mãe Rh- é lenta,
geralmente o primeiro filho Rh+ não nasce afetado pela
doença. Numa segunda gravidez, se o feto é de novo Rh+,
os anticorpos da mãe penetram na sua circulação e
começam a destruir suas hemácias.

IV. O principal e mais antigo bloco econômico é a Unidade
Européia.

III. Um filho Rh- gerado de uma mãe Rh- cujo segundo filho
Rh+ tenha sido afetado pela doença, possivelmente
apresentará os sintomas da eritroblastose fetal.

V. No mundo globalizado ocorre a unificação em larga
escala de propaganda, informação, processos produtivos,
técnicos etc.

III. Não houve abertura do comércio exterior.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)

Verifica-se que estão corretas

A) II, apenas.

A) I e III.

B) I e II, apenas.

B) III e V.

C) I, II e III.

C) I e V, apenas.

D) I, apenas.

D) IV e V, apenas.

E)

III, apenas.

39. Os artrópodes são animais dotados de esqueleto externo e
patas articuladas. Este filo inclui um grande número de
animais, sendo crustáceos, insetos e aracnídeos os grupos
mais conhecidos. Assinale a opção em que todos os
representantes são do grupo insetos.
A) borboleta, formiga e caranguejo.
B) escorpião, aranha e cigarra.
C) camarão, louva-a-deus e siri.
D) cupim, mosca e barata.
E)

carrapato, piolho e percevejo.

E)

I, II, IV e V.

41. Quando o Brasil ainda se encontrava sob o domínio
português, diversas revoltas de caráter nativista agitaram o
território brasileiro. A Inconfidência Mineira foi uma
conspiração que ocorreu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, em
1789. Marque a opção que melhor define o objetivo dos
conspiradores.
A) De caráter predominantemente popular, a Inconfidência
Mineira defendia o fim da escravidão e a igualdade entre
todos os homens.
B) Defendiam a proclamação de um Governo republicano e o
estabelecimento da capital em São João Del-Rei.
C) O estabelecimento de brasileiros no comércio varejista,
controlado quase inteiramente pelos portugueses.
D) Maior autonomia política para as unidades do Império e a
extinção do poder moderador.
E)
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42. O gráfico abaixo retrata a queda e a subseqüente
recuperação da produção russa entre 1913 e 1928.

25/JAN/2009

44. Considere a imagem.

In: VICENTINO, Claudino. História para o Ensino Médio – Vol.
único. São Paulo: Scipione, 2001 p. 185.
In: MELO, Itaussu A. Melo e COSTA, Luis Cesar Amad. História
Moderna. São Paulo: Scipione, 1986 p. 238.

Ao fim da guerra civil o país estava totalmente devastado, sua
produção industrial reduzidas a 18% e sua agricultura, a 30% do
que era em 1913. Assim, a fome e a miséria grassava na Rússia
Soviética. Para promover a reconstrução econômica do País,
Lênin concebeu
A) a NEP.
B) o NEW DEAL.
C) o Plano Marshall.
D) a Carta do Atlântico.
E)

o Conselho de Comissários do Povo.

Diversos fatores determinaram a generalização do trabalho
africano no Brasil, a partir do século XVI. A contextualização
histórica das informações apresentadas pela imagem possibilita
afirmar:
A) No topo da sociedade açucareira estavam os escravos.
B) Os negros eram capturados pelos franceses na África.
C) Os franceses promoviam ou estimulavam guerras entre as
tribos africanas para poderem comprar, dos chefes
vencedores, os negros derrotados.
D) Os escravos dedicavam-se a atividades complementares no
engenho.
E)

43. A fim de controlar as inúmeras revoltas dos escravos e o
descontentamento popular entre os plebeus, o Imperador
romano Otávio Augusto adotou a seguinte medida:
A) A criação do primeiro Triunvirato e a concessão de
cidadania aos plebeus.
B) Redividiu as terras e criou novas colônias para acabar com
a desocupação da plebe urbana e atraí-la para o trabalho
rural.
C) Determinou que os latifundiários fossem obrigados a
empregar pelo menos um terço dos trabalhadores livres.
D) Usou uma política chamada pelos romanos de Pão e Circo,
na qual o governo organizava os espetáculos públicos onde
se distribuía porções de trigo à população.
E)

A criação em 493 a.C., do Tribunato da Plebe, assembléia
formada exclusivamente por plebeus.

45. O Golpe Militar de 1964 instaurou no Brasil uma ditadura
que se estenderia até o ano de 1985. Sobre esse período,
marque a opção correta.
A) Foi no governo de Costa e Silva que teve início a campanha
Diretas Já.
B) O Partido Comunista Brasileiro, que existia na
clandestinidade, optou pela guerrilha urbana como forma de
resistência á ditadura.
C) O Ato Institucional nº 5, o AI-5, foi o pior de todos os atos
institucionais do regime militar, pois, dentre outras medidas
drásticas, instituía a prisão perpétua e a pena de morte.
D) O governo de Medici caracterizou-se pela abertura política.
E)
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46. Considere a ilustração abaixo.

GEOGRAFIA
47. Analise a figura abaixo sobre o movimento de translação.

I.

In: SERIACOPI, Gislene Campos Azevedo e Reinaldo. História –
Vol. único. São Paulo: Ática, 2005 p. 110.
A ilustração acima revela aspectos marcantes de um
determinado contexto histórico. Com base no seu conhecimento
e na ilustração, pode-se afirmar que se trata de uma
A) comunidade classista com possibilidade de ascensão social.

II.

Esse movimento tem a duração de 24 horas.

III.

O movimento de translação, juntamente com a inclinação
de 66º33’ no eixo de rotação da Terra, é responsável
direto pelo surgimento das estações do ano (inverno,
verão, outono e primavera).

IV.

Em determinados meses do ano um hemisfério recebe luz
e calor com mais intensidade que o outro, dando origem a
verões e invernos.

B) sociedade feudal baseada na existência de dois grupos
(senhores e servos) caracterizada como estamental.
C) sociedade dividida em castas, permitindo a mobilidade
social.
D) comunidade na qual os senhores deviam obrigações aos
servos.
E)

sociedade primitiva na qual o poder era exercido pelos
anciãos.

Translação é um dos movimentos que a Terra realiza;
ocorre quando o nosso planeta executa um deslocamento
em torno do Sol de forma elíptica.

V. No momento em que os dois hemisférios recebem luz e calor
de maneira igual, o fenômeno é denominado de solstício.
Dadas as proposições acima, verifica-se que estão corretas
A) I, II e V.
B) I, II e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e V.
E)

III e IV apenas.

48. Analise as opções abaixo e assinale a incorreta.
A) O globo terrestre ou o mapa-múndi são exemplos de
representações da Terra. Sendo o globo a mais fiel das
representações, devido sua forma semelhante à da terra
que é um geóide.
B) O globo terrestre ou mapa-múndi são divididos em linhas
imaginárias (paralelos e meridianos). A partir dessas linhas
podemos definir o sistema de coordenadas geográficas
conhecidas como latitude e longitude.
C) Os principais paralelos são: linha do Equador, trópico de
Câncer, trópico de Capricórnio, círculo Polar Ártico e círculo
Polar Antártico. O que passa ao sul do Brasil, cortando o
estado de Santa Catarina, é o trópico de Câncer.
D) A linha do Equador, do latim aequus, ou igual, numa
referência à divisão da Terra em duas partes iguais, é uma
linha imaginária contida em um plano que divide o globo em
dois hemisférios: Norte (setentrional ou boreal) e Sul
(meridional ou austral).
E) A linha do Equador atravessa a região Norte do Brasil
cortando os estados de Roraima, Amapá, Amazonas e o
Pará, dividindo o país nos dois hemisférios Norte e Sul,
sendo 7% das terras no hemisfério Norte e 93% no
hemisfério Sul.
Universidade Federal de Alagoas
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49. Observe o mapa abaixo.
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51. Leia o texto.
Economia alagoana termina 2008 com saldo positivo
Exportações de açúcar e álcool atingem os maiores índices
da história
Agência Alagoas

“Podemos fazer um balanço positivo de 2008. As exportações de
açúcar e álcool batem recordes e as de produtos químicos também.
O comércio outra vez terminará o ano com vendas em alta e com
motivos para comemorações. A agricultura do Sertão e Agreste terá
um ano positivo, apesar da estiagem. Já o turismo alagoano deverá
ampliar seu movimento em função do aumento do dólar, que torna
seu produto mais competitivo frente aos concorrentes do Caribe e
da América do Sul”, afirma o economista Cícero Péricles.
Extraído de http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=167684&tipo=1
(acesso em 12/01/2009).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a economia
alagoana, é incorreto afirmar que
A) a economia alagoana chega ao final de 2008 sendo pouco
afetada com a crise econômica mundial.
Sobre a divisão regional do Brasil, é incorreto afirmar que
A) a região de n° 1 corresponde à área localizada no extenso
planalto Central; seu relevo caracteriza-se pela
predominância de terrenos antigos e aplainados pela
erosão, que deram origem a chapadões.
B) a região n° 2 possui um território de 1 556 001 km² (18,2%
do território nacional), dentro dos quais está localizado o
Polígono das secas. Sua população é pouco superior a 50
milhões de habitantes.

B) a base da economia alagoana, historicamente centrada na
agropecuária, começa a apresentar sinais de diversificação.
C) houve o crescimento do setor de serviços na formação do
PIB, com destaque para as atividades ligadas ao turismo.
D) o setor industrial do estado de Alagoas está ligado
basicamente à produção e beneficiamento dos derivados da
cana-de-açúcar. O mesmo também está relacionado à
produção de cimento e alimentos. Isso mostra que o parque
industrial do estado é pouco diversificado.
E)

C) a região de n° 3 corresponde à área de domínio da floresta
equatorial; também abriga muitos cerrados e campos, em
extensões mais reduzidas.
D) a região de n° 4 apresenta a economia mais desenvolvida e
industrializada dentre as economias das cinco regiões
brasileiras, nela se concentrando mais da metade da
produção nacional.
E)

52. A transposição do Rio São Francisco é um projeto antigo e
polêmico, de vários prós e contras, que envolve a disputa
pelo uso da água do rio. Sobre o tema, leia:
I. O Rio São Francisco já perdeu 40% do volume de água
nos últimos 40 anos e boa parte da vegetação das
margens. Teme-se que seu desvio agrave ainda mais
esse quadro, com efeitos danosos para o abastecimento
da população e a manutenção dos pólos agrícolas.

a região de n° 5 apresentou atividades econômicas mais
importantes ligadas ao extrativismo vegetal, cujo apogeu
situou-se entre 1870 e 1910 com a borracha, causando o
primeiro surto migratório, com a chegada de milhares de
nordestinos.

II. Os críticos da transposição dizem que o Rio São
Francisco, antes de ter suas águas desviadas, precisa ser
revitalizado, com projetos que recuperem a mata ciliar e
limpem os seus afluentes.

50. Sobre o clima de Alagoas, analise as afirmativas.
I. No estado prevalecem dois tipos de climas: o semi-árido e
o tropical úmido.
II. A temperatura média anual é sempre abaixo dos 24°C.
III. O clima do tipo semi-árido é típico do sertão alagoano.
IV. O clima tropical úmido ocorre na costa alagoana, onde os
índices pluviométricos são mais elevados.
V. O clima tropical úmido ocorre na maior parte do estado,
apresentando chuvas escassas durante todo o ano.

as condições econômicas dos alagoanos servem de
referência para o restante do Brasil, devido ao elevado
crescimento do padrão de vida de sua população.

III. Os estados que serão beneficiados com a transposição
do Rio São Francisco, são: Pará, Maranhão, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.
IV. As cidades do estado de Alagoas que são banhadas e
beneficiadas pelo Rio São Francisco, são: Piranhas
(Hidroelétrica de Xingó), Pão de Açúcar, Belo Monte,
Porto Real do Colégio e Penedo (transporte, pesca e
lazer) e Piaçabuçu (onde lança suas águas no Oceano
Atlântico).

Estão corretas as afirmativas

Verifique, dentre as opções, a correta.

A) I, II e V.

A) I, II e III.

B) I, II e IV.

B) II, III e IV.

C) I, III e IV.

C) I, III e IV.

D) II, III e V.

D) I, II e IV.

E)

III e IV, apenas.
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53. No texto seguinte,

LÍNGUA ESTRANGEIRA

“Vidas submersas”
As imagens das casas despencando morro abaixo, como se
fossem de brinquedos, e os olhares ainda perplexos daqueles
que viram família, amigos, lar e emprego desaparecer em meio
ao dilúvio que desabou sobre Santa Catarina comoveram os
brasileiros. Uma das maiores calamidades já registradas no
estado foi fruto de uma combinação catastrófica de fatores
meteorológicos e geográficos. Os primeiros ajudaram a produzir
uma tempestade sem precedentes no estado: em cinco dias, só
em Blumenau, caíram 300 bilhões de litros de água – o
suficiente para abastecer a cidade de São Paulo durante três
meses. Já o solo argiloso e os fortes declives do Vale do Itajaí, a
região mais afetada potencializou o efeito do desastre ao facilitar
os deslizamentos.
Passado quase um mês da tragédia, ainda não se pode dizer
quantas vidas ela tragou.
Oficialmente, até o fechamento desta edição, os danos
econômicos também foram gigantescos: só o conserto do Porto
de Itajaí, o segundo maior em circulação de contêineres do
Brasil, deverá consumir 257,5 milhões de reais. Seis mil
voluntários de diversas regiões rumaram para o estado, num
esforço para mitigar o sofrimento dos flagelados e ajudá-los a
reconstruir o que a chuva havia levado. Será uma longa
empreitada.
REVISTA VEJA: retrospectiva 2008.

Considerando o que foi explicitado acima, marque a opção que
não é uma das causas da catástrofe.
A) Desmatamento intenso
B) Ocupação desordenada nas encostas, que são áreas de
riscos.
C) Solo argiloso com fortes declives.
D) Clima subtropical úmido, com forte influência da (mTa)
massa tropical atlântica que provoca chuvas abundantes no
verão.
E)

Os danos foram: dezenas de mortos, milhares de
desabrigados,
como
também
gigantescos
danos
econômicos.

Responda somente as questões referentes à
Língua Estrangeira pela qual optou no ato da
inscrição (Inglês ou Espanhol).

INGLÊS
Leia o texto abaixo e responda as questões de 54 a 56.
TO REMEMBER ME
By Robert Noel
The day will come, I know. At a certain moment a doctor will
determine that my brain has ceased to function and that my life
has stopped. When that happens, do not attempt to introduce an
artificial life into my body by the use of a machine.
Instead, give my sight to the man who has never seen a sunrise,
a baby’s face or love in the eyes of a woman. Give my heart to a
person [ ______ ] own heart has caused nothing but endless
days of pain. Give my blood to the teenager who was pulled from
the wreckage of his car, so that he might live to see his
grandchildren play. Give my kidneys to one who depends on a
machine to exist from week to week. Take my bones, every
muscle, every fiber and nerve in my body and find a way to make
a crippled child walk.
Explore every corner of my brain. Take my cells, if necessary,
and let them grow so that, someday, a speechless boy will be
able to shout as his team scores a goal and a deaf girl will hear
the sound of a rain against her windows.
Burn what is left of me and scatter the ashes to the winds to help
the flowers grow.
If you really want to bury something, let it be my faults, my
weaknesses and all my prejudice against my fellow man.
Give my sins to the devil. Give my soul to God. If you wish to
remember me, do it with a kind deed or word to someone who
needs you.
If you do all I have asked, I [ ____ _____ ] forever.
( Adapted from shareyourlife.org January2007)
54. Complete a frase abaixo com uma das opções.
A speechless boy can’t ____________ .
A) hear.
B) speak.
C) walk.
D) see.
E)

live.

55. Complete a frase retirada do texto, assinalando a opção
com o verbo na forma correta.
“ If you do all I have asked, I _______ _________ forever.”
A) would live
B)

will live

C)

had lived

D)

has lived

E) have lived
Universidade Federal de Alagoas
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56. Qual pronome relativo completa a frase abaixo, retirada do
texto?

59. O caso genitivo [genitive case] correto retirado do primeiro
parágrafo é:

“Give my heart to a person _______ own heart has caused
nothing but endless days of pain.”

A) the intake of caffeine of Americans.

A) who

C) Americans’ caffeine intake.

B) which

D) the intake of Americans’s caffeine.

C) whom

E)

B) Americans’s caffeine intake.

American’s caffeine intake.

D) whose
E)

where

60. A pergunta correta retirada da tira abaixo é:

Leia o texto abaixo e responda as questões de 57 a 59.
Caffeine is the world’s [common] mood-altering drug, and more
kids are consuming it in higher quantities. About a third of 12- to
24-year-olds chug energy drinks, which are often marketed to
teens. How much is too much? The Food and Drug
Administration doesn’t regulate [genitive case], but Health
Canada recommends that children ages 4 to 6 ingest no more
than 45mg of caffeine a day (one cup of tea or one can of cola);
kids ages 7 to 9 no more than 62.6mg, and those ages 10 to 12
no more than 85mg. Teens ages 13 and up should not exceed
400mg, the same as a healthy adult. An 8-ounce cup of brewed
coffee contains about 135mg of caffeine; an 8-ounce Red Bull
has about 76mg.

A) How you get your amnesia, Ellen?
B) How you got your amnesia, Ellen?
C) How did you get your amnesia, Ellen?
D) How did you got your amnesia, Ellen?
E)

How got you your amnesia, Ellen?

Because children [weigh] less than adults, they’re more
susceptible to the chemical’s effects, says child psychiatrist
Elizabeth Burger, a spokes-person for the American Academy for
Child and Adolescent Psychiatry. As with adults, caffeine can
keep young children up at night and contribute to higher blood
pressure, a racing heart rate and a grouchy or overly excited
mood. During the summer, caffeine can quickly make your child
dehydrated.
By Tina Peng - Newsweek
57. O título do texto acima, que contém sua idéia central, é:
A) Addicted to coffee
B) Dangers of coffee addiction
C) Hooked on Coffee
D) Confessions of coffee addicts
E)

Time To Decaffeinate Your Kids?

58. De acordo com a psiquiatra Elizabeth Burger, qual das
opções é correta?
A) As crianças são menos suscetíveis aos efeitos químicos da
cafeína porque elas bebem menos café que os adultos.
B) As crianças são mais suscetíveis aos efeitos químicos da
cafeína porque elas pesam menos que os adultos.
C) As crianças são tão suscetíveis aos efeitos químicos da
cafeína quanto os adultos, apesar de beberem mais café.
D) As crianças são tão suscetíveis aos efeitos químicos da
cafeína quanto os adultos, apesar de beberem menos café.
E)

As crianças são mais suscetíveis aos efeitos químicos da
cafeína porque elas bebem mais café que os adultos.
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ESPANHOL
Leia o texto abaixo e responda as questões de 54 a 56.

56. En el tercer párrafo del texto aparece la siguiente expresión:
“los pasajeros reclamaban enojados”. Respetando el
sentido que dicha expresión presenta, podríamos sustituirla
por
I. los pasajeros reclamaban enfurecidos.

¡¡¡Por Favor No Se Los Saque!!!
Sin duda que lo más terrible de un
vuelo, son las noches ya que es la hora donde,
por lo general, la gente duerme, y si no puede
hacerlo, un buen libro o una película ayudan en
algo a pasar el viaje. Sin embargo, este plácido
ambiente se termina cuando a algún pasajero,
buscando mayor comodidad o por darle un
descanso a sus pies, opta por sacarse los zapatos.
Y aunque bien conocido es el dicho de que el cliente
siempre tiene la razón. Ésta premisa se aplica, siempre y
cuando, sus voluntades no afecten a terceros. Pero si por esas
cosas de la vida el pasajero es algo “porfiado” y no entiende que
la falta de zapatos está afectando no sólo a sus compañeros de
vuelos sino también a toda la tripulación, el tema cambia
notablemente.

II. los pasajeros reclamaban mareados.
III. los pasajeros reclamaban irritados.
IV. los pasajeros reclamaban molestos.
V.

los pasajeros reclamaban disimulados.

Son correctas:
A) I, III y IV.
B) I, II y V.
C) II y V.
D) I, II, III y V.
E)

II, IV y V.

57. En la frase: “Eres mujer puedes” la persona y el tiempo del
verbo son:

Así lo comenta una de nuestras entrevistadas quien
señala “por más que le pedían que se pusiera los zapatos, o al
menos unas pantuflas, él se negaba, porque
decía que necesitaba estar cómodo y que, por
lo demás, no sentía ningún olor. Obviamente,
los pasajeros reclamaban enojados, y más de
uno hizo un informe, pero la situación no pasó
a mayores”.
Flavia Gamonar– Profesora de lengua española
http://volandoenespanol.blogspot.com/2007/09/anedoctas-en-elaire.html
www.forocoches.com

54. Una vez leído el texto, podemos afirmar que, para la autora
del mismo
A) “Los pasajeros tienen miedo de avión en el vuelo por la
noche.”

A) Yo – pretérito del indicativo
B) Tú – presente del indicativo

B) “Los pasajeros deben sacar los zapatos por la noche para
darles un descanso a sus pies.”

C) Vosotras – presente del indicativo

C) “El cliente pierde la razón cuando sus actos afectan a los
demás.”

E)

D) “La situación causada por el pasajero provocó graves
problemas para la tripulación del avión.”

58. El significado de la palabra “CALLE” en portugués es

E)

D) Ella – presente del subjuntivo
Ellas – presente del indicativo

“Los pasajeros necesitan estar cómodos en el vuelo por la
noche, para eso todos deben usar pantuflas.”

55. En el primer párrafo del texto aparece el siguiente ragmento:
“opta por sacarse los zapatos”. Considerando la
expresión que aparece subrayada, indique qué otra
posibilidad de construcción está correcta en español:
A) lo sacarse
B) los se sacar

A) rua.

C) sacárselos

B) avenida.

D) sacárlose

C) povoado.

E)

se los sacar

D) bairro.
E) alameda.
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59. A opção que traduz corretamente a construção “Tienes que
cambiar algunas bombillas de esta araña”, é:
A) Você tem que mudar algumas bombinhas desta aranha.
B) Tens que trocar algumas lâmpadas desta aranha.
C)

Deves trocar algumas bombinhas deste lustre.

D)

Você tem que mudar algumas lâmpadas deste lustre.

E)

Tens que cambiar algumas bombinhas desta aranha.

60. Dado o texto a seguir,
“Martínez, en una entrevista a EFE, considera que es el
momento de los usuarios y la industria empiecen a hablar de
las necesidades de las personas y a resolverlas “pero en
su lenguaje” aunque cueste.”
assinale a seqüência correta, de acordo com as expressões em
destaque.
I. Significam,
custe.

respectivamente,

resolvê-las

e

embora

II. Significam resolvê-las e ainda custe, respectivamente.
III. Resolverlas refere-se a “personas”, no texto.
IV. No texto, resolverlas refere-se às necessidades das
pessoas.
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I e IV, apenas.
D) I, II e III.
E)

I, II e IV.
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