Física,

Universidade Aberta do Brasil

Vestibular UAB – 2010.1 – UFAL

Prova Tipo 2

21 - FEV - 2010

2

Universidade Aberta do Brasil

Prova Tipo 2

21 - FEV - 2010

REDAÇÃO
Proposta: Os textos abaixo versam sobre o otimismo do povo brasileiro. Com base neles e em outras informações e ideias que
julgar pertinentes, redija uma dissertação argumentativa, com posição favorável ou contrária ao tema, justificando-a com
argumentos convincentes.

O feijão e o sonho
José Geraldo Couto
(Folha de S.Paulo. 2 jan. 2010)
O brasileiro, neste fim de década,
prossegue dando mais importância ao sonho
do que ao feijão. É o que indica uma
pesquisa Datafolha publicada na última
quarta-feira
(caderno
especial
“Folha
Corrida”).
Na enquete espontânea sobre qual teria
sido a melhor notícia do ano de 2009, mais
gente citou a escolha do Rio como sede da
Olimpíada-2016 do que o fim da crise
econômica e a retomada do crescimento.
Mais entrevistados mencionaram a conquista
do título nacional pelo Flamengo do que a
redução do desmatamento da Amazônia.
“Brasileiro, Profissão Esperança” é o título
de uma peça de Paulo Pontes dos anos 60.
De lá para cá a expressão se banalizou, mas
ao que parece continua dando conta de um
fato muito real. Contra a dureza do cotidiano,
nós nos refugiamos na fantasia. Como nas
telenovelas, no final tudo vai dar certo. Como
no futebol, o novo ano será a hora e a vez do
nosso time. Deus dará, Deus dará, cantou
Chico Buarque com ironia. [...]

1.

Pessimismo
Gustavo H. B. Franco
http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/a115.htm
13.05.2001
[...] Felizmente, o pessimismo brasileiro,
quando não hipócrita, é volúvel, dando
rapidamente lugar a um otimismo endêmico, quase
sempre oculto, mas que sempre pareceu governar
o nosso inconsciente coletivo. Dessa forma, a
experiência passada sugere que, seguindo-se a
uma onda de pessimismo, virá outra de otimismo,
igualmente infundado. [...]

Brasileiro está mais confiante na economia
http://www.correiodobrasil.com.br/noticia
01/2010
A maioria dos brasileiros está mais confiante
acerca do bom desempenho econômico do país,
segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgado
neste sábado. De acordo com o estudo, 57% dos
brasileiros acreditam que, ao longo deste ano, a
vida vai melhorar. [...]

A dissertação deve ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30, considerando-se letra de tamanho regular.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Dadas as seguintes proposições sobre o texto,

3.

I. A memória é algo que conquistamos aos poucos e
podemos tê-la sempre, se soubermos preservá-la.

As questões de 1 a 4 referem-se ao texto seguinte.

II. As pesquisas realizadas mostram que a memória humana
é manipulável: é fato a capacidade de ampliação ou
apagamento de informações.

A conquista da memória
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

A memória ajuda a definir quem somos. Na verdade,
nada é mais essencial para a identidade de uma pessoa do
que o conjunto de experiências armazenadas em sua
mente. E a facilidade com que ela acessa esse arquivo é
vital para que possa interpretar o que está à sua volta e
tomar decisões. Cada vez que a memória decai, e
conforme a idade isso ocorre em maior ou menor grau,
perde-se um pouco da interação com o mundo. Mas a
ciência vem avançando no conhecimento dos mecanismos
da memória e de como fazer para preservá-la. Pesquisas
recentes permitem vislumbrar o dia em que será uma
realidade a manipulação da memória humana. Isso já está
sendo feito em animais. No ano passado, cientistas
americanos e brasileiros mostraram ser possível apagar,
em laboratório, certas lembranças adquiridas por cobaias.
Melhor: tudo indica que as mesmas técnicas podem ser
usadas também para conseguir o efeito inverso: ampliar a
capacidade de reter fatos e experiências na mente. E, há
duas semanas, pesquisadores da Universidade da
Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos,
detalharam como as proteínas estão relacionadas ao
surgimento de lembranças nos neurônios. Como ocorreu
com o DNA no século passado, os códigos fisiológicos que
regulam a memória estão sendo decifrados.[...]
A façanha dos pesquisadores da Universidade da
Califórnia em Santa Bárbara foi verificar como a destruição
e a produção de proteínas no interior das células nervosas
criam novas lembranças e modificam as já existentes. “O
estudo confirma a ideia de que não existe memória fixa,
imutável”, diz Rosalina Fonseca, neurocientista do Instituto
Gulbenkian de Ciência, em Portugal, e autora do trabalho
que serviu de base para a descoberta dos americanos. O
papel da degradação e da síntese de proteínas pode ser
explicado com a seguinte analogia: a memória é como uma
casa em constante reforma e as proteínas são os tijolos.
Muitas vezes, uma parede precisa ser derrubada para que
um novo cômodo seja construído. Manter o equilíbrio dessa
obra sem fim – da qual participa também mais de uma
centena
de
substâncias
químicas,
entre
neurotransmissores, receptores e hormônios – pode ser a
chave para a cura de muitas doenças psiquiátricas e
neurológicas. [...]
(SCHELP, Diogo. Veja. 13 jan. 2010)

1.

A palavra analogia (linha 34) somente não poderia ser
substituída, nesse contexto, por

A) relação.
B) análise.
C) comparação.
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III. A notabilidade dos pesquisadores da Universidade da
Califórnia está na comprovação de que a memória é
suscetível de mudanças.
IV. As proteínas são as responsáveis pela imutabilidade da
memória.
verifica-se que são falsas
A) II e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, III e IV.
D) III e IV, apenas.
E)

I, II e IV.

4.

Quanto ao gênero textual, pode-se dizer que o texto “A
conquista da memória” é predominantemente

A) uma crônica, porque há uma oscilação entre elementos
literários e jornalísticos.
B) um artigo de opinião, porque emite o ponto de vista do
autor.
C) uma reportagem, porque narra fatos sobre um assunto sem
a intervenção do repórter.
D) uma notícia, porque contém informações básicas sobre o
fato mencionado.
E)

um editorial, porque possui elementos argumentativos
favoráveis ao tema em questão.

As questões de 5 a 7 referem-se ao texto seguinte.
“Havia pequenas casas numa clareira arredondada, agricultura
e desmatamento condicionado à corredeira de um riacho
cristalino. Não vi pessoas, apenas a carne de um pequeno
macaco fumegando na brasa. Diziam que aquele povo ainda
era canibal” (anotações de Orlando Vilas Boas).

5.

O primeiro período do texto pode ser reformulado e assumir
a seguinte versão sem problemas de concordância:

A) Via-se pequenas casas numa clareira arredondada,
agricultura e desmatamento condicionados à corredeira de
um riacho cristalino.

E)

similitude.

B) Eram pequenas casas numa clareira arredondada,
desmatamento e agricultura condicionados à corredeira de
um riacho cristalino.

2.

No último período do primeiro parágrafo, há uma oração
subordinada adverbial

C) Existia pequenas casas numa clareira arredondada,
agricultura e desmatamento condicionados à corredeira de
um riacho cristalino.

D) semelhança.

A) concessiva.
C) consecutiva.

D) Existiam pequenas casas numa clareira arredondada,
desmatamento e agricultura condicionado à corredeira de
um riacho cristalino.

D) comparativa.

E)

B) causal.

E)

conformativa.
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O fragmento sublinhado no texto assume a função de

LITERATURA BRASILEIRA

A) complemento verbal.

Leia a estrofe abaixo:

B) aposto.

8.

C) predicativo.

“Estou, Senhor, da vossa mão tocado,

D) complemento nominal.

e este toque em flagelo desmentido

E)

sujeito.

era à vossa justiça tão devido,
quão merecido foi o meu pecado.”

7.

Qual das opções abaixo pode substituir a oração “Não vi
pessoas” sem conter desvios da norma culta?

A) Não presenciei às pessoas.
B) Não se viram pessoas.
C) Não haviam pessoas.
D) Não se viu pessoas.
E)

Não viam-se pessoas.

(Gregório de Matos)

Através dessa manifestação lírica do barroco, o autor
A) expressa a capacidade humana de subverter os desígnios
de Deus.
B) remete-se aos motivos religiosos medievais para compor a
ideia de pecado e de divindade.
C) constrói imagens paradoxais que expressam o desequilíbrio
provocado pelas relações conflituosas entre Deus e os
homens.
D) registra a incapacidade humana de acreditar no perdão
divino.
E)

revela o estado de nulidade das criaturas humanas diante
do poder divino.
Leia as informações a seguir:

9.

I. Pela reflexão acerca das minúcias dos atos humanos, sua
obra nega a ideia de absoluto, visto que não é possível
julgar a generalidade da condição humana pelas atitudes
isoladas.
II. Afirma-se que os romances da fase de maturidade
desprezam qualquer arrebatamento romântico em nome
de uma expressão lúcida da existência humana.
III. Explora recursos sofisticados de construção narrativa
(digressões, gradações, comparações, reiteração do
sentido) quase sempre na busca das múltiplas
possibilidades de interpretação.
IV. Utilizando o humor e a ironia, registra os desvios da
conduta humana, a loucura, a hipocrisia nas relações
sociais e a descrença nos valores essencialmente
humanos.
Referem-se a Machado de Assis:
A) apenas I, II e III.
B) apenas II e IV.
C) apenas os itens I e III.
D) todos os itens.
E)

apenas o item IV.

10. Esse autor se destaca dos demais de seu tempo pela
marcante captação do universal a partir do regional, pela
concisão de sua linguagem e pelo rigor vocabular. Para
alguns críticos, sua obra pode ser uma continuação da
forma machadiana de escrever.
As características acima se aplicam à obra de
A) Jorge Amado.
B) Graciliano Ramos.
C) Guimarães Rosa.
D) Manuel Bandeira.
E)
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11. Características recorrentes na narrativa de Clarice Lispector

GEOGRAFIA

são:
A) espaços lineares, fluxo da consciência, introspecção.
B) epifania, idealização, nacionalismo.

12. A África do Sul está a 2 horas
adiantada em relação ao Meridiano
de Greenwich. Sabendo-se que o
jogo de abertura da Copa do Mundo
de 2010 será realizado no dia 11 de
junho, às 16 horas (horário sulafricano), que horas serão na capital
alagoana na hora do início do jogo?

C) epifania, fluxo da consciência e regionalismo.
D) idealização, introspecção psicológica.
E)
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ruptura com os limites espaço-temporais, epifania.

A) 16 horas
B) 18 horas
C) 21 horas
D) 11 horas
E)

13 horas

13. Assinale a opção que corresponde ao tipo climático
apresentado abaixo.
É considerado como transição entre o clima equatorial e o
desértico. Apresenta temperatura elevada o ano inteiro. Tem
duas estações bem definidas: verão, quando ocorrem as chuvas,
e inverno ameno e seco.
A) Clima Mediterrâneo
B) Clima Tropical de Altitude
C) Clima Subtropical
D) Clima Semiárido
E)

Clima Tropical

14. Leia o texto
A médica sanitarista Zilda Arns, de 75 anos, morreu no
terremoto que atingiu o Haiti no dia 12/01/2010.
O assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), padre Geraldo Martins Dias, lamentou o ocorrido.
“Ela deixa uma grande lacuna, mas ao mesmo tempo um
grande legado que honra a todos nós”, disse o padre Geraldo
Martins Dias, referindo-se ao trabalho de Zilda em prol da
redução da mortalidade infantil, em defesa da vida das crianças,
“e, mais recentemente, ao ajudar a desenvolver a Pastoral da
Pessoa Idosa”.
(*com informações da Agência Brasil)

Sobre a mortalidade infantil, assinale a afirmativa incorreta.
A) A taxa de mortalidade infantil no Brasil ainda é alta se
comparada a outros países.
B) A menor taxa é registrada em estados do Sul e Sudeste.
C) Houve uma redução considerável do número de mortes nas
últimas duas décadas.
D) Os maiores índices estão na Região Nordeste.
E)
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15. Leia o texto.
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16. Analise a imagem.

Desertificação toma conta de Alagoas
Mais de 27% do Estado já começou a virar deserto; áreas
críticas, quase todas na caatinga, agonizam entre a seca e
chuvas
Gazeta de Alagoas
O Sertão vai virar mar. Um mar de pedras e areia, sem vida,
deserto. Não é profecia, é fato em consumação, previsto por
estudos científicos, alertado pela Organização das Nações
Unidas (ONU). O clima castiga, o homem tortura, a terra definha.
Nos últimos anos, o índice de desertificação do semiárido
nordestino avançou légua sobre légua. O êxodo rural ainda
segue a passos largos. Em Alagoas, mais de 27% do território já
começou a virar deserto. São áreas críticas, quase todas na
caatinga, agonizantes entre a seca e chuvas torrenciais que
caem como lâminas a dilacerar o resto de chão que teima em
brotar. São torrões gigantescos onde seres, como o juazeiro e o
umbuzeiro, penam sob ameaça de extinção. O mandacaru
amarelece, o pau-pereira engelha e a palma só nasce com
adubo.
Fonte: http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=194304
(acesso em 24/01/2010)

Sobre a caatinga, analise as opções e assinale a incorreta.

Sobre o avanço do consumismo, é incorreto afirmar:
A) a própria lógica do sistema gera a criação artificial de
necessidades de consumo, com o objetivo de manter um
nível de produção constante.
B) o modelo de produção se baseia na obsolescência
planejada dos produtos e da inovação constante.
C) nas últimas décadas houve um aumento significativo do
consumo em todo mundo, provocado pelo crescimento
populacional e, principalmente, pela acumulação de capital
das empresas que puderam se expandir e oferecer os mais
variados produtos.

A) O bioma Caatinga localiza-se na região do semiárido,
abrangendo 09 estados nordestinos (Piauí, Maranhão,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia), além da região norte do estado
de Minas Gerais.

E)

B) Atividades como queimadas para o preparo do solo para a
agricultura, substituições de vegetação nativa por pastagens
e retirada de lenha são apontadas como as principais
agressões e causa das modificações ocorridas na caatinga.

17. Analisando a imagem abaixo, assinale a opção que

D) para suprir as sociedades de consumo, o homem interfere
profundamente no meio ambiente, pois tudo que o homem
desenvolve vem da natureza.

C) Desmatamento, irrigação mal conduzida, pastoreio
excessivo, mineração e cultivo dependentes são algumas
das práticas que proporcionam perda de recursos e redução
da capacidade produtiva das terras na caatinga.

o atual modelo de consumo é resultado da evolução
histórica do sistema de produção socialista que, como dizia
Marx, se baseia na produção generalizada de mercadorias.

representa um problema ambiental muito comum nas
metrópoles, principalmente, durante um determinado
período do ano.

D) Mais vulneráveis à erosão, essas zonas têm passado por
processos de degradação dos solos, dos recursos hídricos,
da vegetação e da biodiversidade, somados à redução da
qualidade de vida da população.
E)

Atualmente, parte do Nordeste do Brasil, onde está inserida
a Caatinga, tem-se dedicado à irrigação, especialmente o
Vale do São Francisco, onde os solos e as condições
climáticas são altamente desfavoráveis ao desenvolvimento
da fruticultura que tenta se estabelecer na região.

A) Efeito Estufa
B) Poluição
C) Chuva Ácida
D) Inversão Térmica
E)
Vestibular UAB – 2010.1 – UFAL
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18. Leia o texto.
Produção de energia limpa no Nordeste
Ajudando o meio ambiente: Estados Nordestinos se destacam
na produção de energia limpa.

HISTÓRIA
19. Observe a gravura abaixo.

Uma das principais discussões no mundo são as consequências
do aquecimento global e como evitar as alterações climáticas
que afetam todo o planeta. A Conferência das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas de 2009, realizada na Dinamarca
em dezembro, foi apenas uma das reuniões envolvendo líderes
globais.
A preocupação ambiental reduziu a emissão do CFC
(clorofluorcarboneto), usado em indústrias e equipamentos de
refrigeração, visando evitar a diminuição da camada de ozônio.
O foco agora é o crescimento limpo e sustentável; com a
escalada do crescimento industrial, a emissão de CO², graças à
queima de florestas e dejetos industriais, alterou o clima da
Terra, e países de todo o mundo encaram o desafio de gerarem
novos meios de produção energética.
Fonte: http://www.tendenciasemercado.com.br/supermaterias/producaode-energia-limpa-no-nordeste/ (acesso em 25/01/2010)

São exemplos de usinas que produzem energia limpa, exceto:
A) usina de biocombustível.
B) usina eólica.
C) usina solar.
D) usina termelétrica.
E)

usina de biogás.

In: ARRUDA. José Robson de Andrade. Toda a História: Geral e do Brasil.
S. Paulo: Ática, 2006.

A hegemonia de Atenas sobre as demais cidades gregas, o
interesse dos atenienses em dominar o golfo de Corinto e as
diferenças culturais entre Atenas e Esparta desencadearam uma
guerra entres essas duas cidades que se denominou:
A) Peloponeso.
B) Termópilas.
C) Maratona.
D) Médica.
E)

Salamina.

20. Analisando

a gravura abaixo
historicamente, pode-se afirmar:

e

contextualizando-a

In: MOZER, Sônia Maria. Descobrindo a História. São Paulo: Ática, 2005.

A Igreja católica, na Idade Média, era mais que uma
organização religiosa. Suas preocupações não se limitavam aos
problemas espirituais dos fiéis ou à pregação do evangelho de
Jesus Cristo. A Igreja controlava também os mais diversos
aspectos da vida das pessoas, assim.
A) o saber e a cultura não eram controlados pela Igreja.
B) todos podiam questionar a autoridade da Igreja.
C) a Igreja não apoiava os reis e os nobres.
D) quando os reis brigavam entre si, a Igreja é que servia de
mediadora e indicava a solução do conflito.
E)
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21. Com base nas informações contidas na figura abaixo e do que
conhecemos sobre o período histórico, podemos afirmar que:
Aspecto de Feira em cidade medieval.
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23. Observe a gravura, associando-a ao Império Napoleônico.
Gravura satírica em que aparecem o czar, o imperador da Áustria e o rei
da Prússia. Por trás da cena, à esquerda, pode-se ver ao longe
Napoleão a vigiá-los de seu exílio na Ilha de Elba.

In: Pazzinoto, Alceu L. História Moderna e Contemporânea. São Paulo:
Ática, 2006.

Nos séculos XII e XIII, o renascimento comercial
possibilitou, por sua vez, o reaparecimento da moeda, dos
bancos e dos instrumentos de crédito, assim como a
intensificação das trocas por meio das feiras e dos mercados.
Organizadas uma vez por ano, as feiras constituíam grandes
acontecimentos sociais de intensa atividade econômica. Na
França, as mais importantes realizavam-se em
A) Paris.
B) Nice.
C) Lyon.
D) Champagne.
E)

Avinhão.

In: BONIFAZI, Élio. Descobrindo a História. São Paulo: Ática, 2005.

As longas guerras napoleônicas provocaram na Europa um
forte desejo de estabilidade política, social e econômica. Para
restaurar o Antigo Regime na Europa, foi convocado em 1814 o
A) Congresso de Berlim.
B) Diretório.
C) Congresso de Filadélfia.
D) Congresso de Viena.
E) Conselho dos Quinhentos.

22. Analise a gravura abaixo contextualizando-a historicamente.

24. Considere a figura abaixo.

PORTO DE BOSTON.

JURAMENTO DA REGÊNCIA TRINA PERMANENTE.

In: ANTOS, Maria Januária Vilela. História Geral. S. Paulo: Ática, 1977.

As treze colônias da América do Norte haviam conquistado
um grande desenvolvimento econômico e cultural. O crescimento
do comércio com as Antilhas, a África, a Espanha e Portugal levou
a Inglaterra a adotar várias medidas para consolidar seu domínio
sobre as colônias, e, a partir de 1774 entra em vigor as leis
intoleráveis. Em 1775, reuniu-se o Segundo Congresso
Continental de Filadélfia, que tinha como objetivo
A) nomear Thomas Jefferson comandante das forças
americanas.
B) revogar a Lei do Chá.
C) pedir ao rei e ao parlamento inglês a revogação das leis
intoleráveis.
D) nomear George Washington encarregado de redigir a
declaração de independência.
E) nomear Thomas Jefferson para redigir a declaração de
Independência dos Estados Unidos, proclamada em 1776.
Vestibular UAB – 2010.1 – UFAL

In: MOZER, Sônia Maria. Descobrindo a História. S. Paulo: Ática, 2005.

Nos primeiros anos de regência, três tendências que já
vinham se articulando bem antes da abdicação de D. Pedro I
ocuparam a cena política: a dos liberais moderados, a dos
liberados exaltados e a dos absolutistas ou restauradores. Em
junho de 1831, a Assembleia Geral escolheu os membros da
Regência Trina Permanente, todos ligados à tendência liberal
moderada, que era composta por
A) Nicolau de Campos Vergueiro, Francisco de Lima e Silva e
Joaquim Carneiro de Lima.
B) Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João
Bráulio Muniz.
C) Joaquim Carneiro de Campos, José da Costa Carvalho e
João Cláudio Muniz.
D) José de Lima e Silva, João Bráulio Muniz e Nicolau de
Campos Vergueiro.
E) Diogo Antônio Feijó, Evaristo da Veiga e José da Costa
Carvalho.
6
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25. Observe a gravura abaixo.

In: COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. São Paulo: Saraiva,
2002.

O general Ernesto Geisel governou o Brasil no período
de 1974 a 1979, integrava um grupo de oficiais militares
favoráveis à devolução gradual do poder aos civis. Garantiu, a
realização, em 1974, de eleições livres para senador, deputado e
vereador.
O MDB, único partido de oposição, alcançou uma vitória
significativa sobre a ARENA, deixando assustados os militares
da “linha dura”. Entretanto, temendo o rápido avanço das
oposições, Geisel recuou no processo de abertura Política: em
1976, decretou uma lei que limitava a propaganda eleitoral dos
candidatos no rádio e na televisão, conhecida como lei
A) Terra.
B) Anistia.
C) Falcão.
D) Segurança Nacional.
E)

Remessa de Lucros.
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FÍSICA
26. Uma partícula viaja em linha reta com uma velocidade
constante de 30m/min. Após 15 minutos, uma segunda
partícula parte do mesmo ponto, também com velocidade
constante. Se as duas partículas se encontram duas horas
depois, qual foi a velocidade da segunda partícula?
A) 37,5m/min
B) 35m/min
C) 45m/min
D) 47m/min
E)

57,5m/min

27. Na estação espacial, em órbita da Terra, um astronauta não
tem peso, porque
A) o seu referencial é acelerado e a força centrífuga compensa
a atração gravitacional.
B) a resultante de todas as forças que atuam na estação é
zero.
C) no espaço não se distingue o sentido para cima, do sentido
para baixo.
D) a força da gravidade é nula no vácuo.
E)

a força da gravidade da Terra é contrabalançada pela
atração da Lua.

28. Os chuveiros elétricos costumam ter duas regulagens de
temperatura, inverno e verão. Quando a chave é colocada
na posição inverno, a água sai mais quente e quando é
colocada na posição verão, a água sai mais fria. A troca de
posição da chave muda o valor de uma resistência.
Podemos, então, afirmar que,
A) na posição inverno, a resistência é maior porque a corrente
elétrica é constante.
B) na posição verão, a resistência é maior, porque a corrente
elétrica é constante.
C) na posição inverno, a resistência é menor porque a corrente
elétrica e a diferença de potencial são constantes.
D) na posição inverno, a resistência é menor, porque a
diferença de potencial é constante.
E)

na posição verão, a resistência é menor, porque a potência
é diretamente proporcional à resistência.

29. Um capacitor de 2pF está ligado em série com outro
capacitor de 1pF. O conjunto está ligado em paralelo com
um capacitor de 3pF. A capacitância equivalente do
conjunto vale
A) 11/3 pF.
B) 3/11 pF.
C) 5 pF.
D) 6 pF.
E)

1,5 pF.
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30. No efeito Doppler, quando a fonte se aproxima do
observador,
A) a frequência diminui, mas o comprimento de onda não se
altera.
B) a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui.
C) a frequência não se altera, mas o comprimento de onda
diminui.
D) a frequência não se altera, mas o comprimento de onda
aumenta.
E)

a frequência aumenta, mas o comprimento de onda não se
altera.

31. Na hora do crepúsculo, quando o sol se põe, a cor do céu
vai ficando alaranjada e depois vermelha, até que escurece.
Este fenômeno ocorre,
A) devido ao fenômeno da refração da luz, que separa os raios
de luz de comprimentos de onda diferentes.
B) devido ao fenômeno da difração dos raios de luz.
C) devido à interferência dos raios luminosos.
D) devido a uma reação química da luz do sol com a
atmosfera.
E)

devido à poeira presente na alta atmosfera.

32. A condução de luz através de uma fibra óptica, cada vez
mais utilizada nos processos de comunicação e transmissão
de dados, é baseada no fenômeno
A) da amplificação da luz devido à vibração dos átomos da
fibra óptica.
B) da refração da luz na rede cristalina da fibra óptica.
C) da propagação retilínea da luz em um meio homogêneo.
D) da reflexão total da luz ao tentar passar de um meio mais
refringente para um meio menos refringente.
E)

da reflexão total da luz, ao passar de um meio menos
refringente para um meio mais refringente.
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MATEMÁTICA
33. Dentre as opções abaixo, assinale a incorreta.
A) Se f é uma função par e g é uma função ímpar, então a
função produto f.g é uma função ímpar.
5
B) Se log9 3 27 = x, então x = .
4
C) A função real f : R → − 1; 1 , definida por f(x) = cosx é uma

[

]

função par.
D) Se x ∈ R é tal que senx =
E)

3
π
, então x = + 2kπ , k ∈ Z.
3
2

A medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles
cuja altura mede 2 2cm é 4 2cm.

34. Considere o diagrama abaixo

A parte pintada do diagrama corresponde ao seguinte conjunto:
A) ( A Ι B ) Υ ( A Ι B Ι C ) .
B)

AΙ BΙ C

C)

BΙ C

D)

B −C

E)

(B Ι C ) − A

35. Os vértices de um triângulo ABC são: A(6,5), B(0,3) e
C(4,0). Então a altura h do triângulo ABC relativa ao vértice
A vale
A)

h=

29
.
5

B)

h=

19
.
5

C)

h=

27
.
5

D)

h=

23
.
5

26
.
5
36. Dados o ponto A 1, 2 e a circunferência de equação
x 2 + y 2 − 4 x − 4 y + 4 = 0, podemos afirmar que

E)

h=

( )

A) A é um ponto externo a circunferência.
B) A é centro da referida circunferência.
C) A é um ponto no interior da circunferência mais diferente do
centro da mesma.
D) A é um ponto da circunferência.
E)

A distância do ponto A ao centro da circunferência é
8 − 3 2 unidades de comprimento.
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37. Pedro deseja pintar a palavra BISPO em um cartaz
publicitário, usando uma cor diferente em cada letra.
Sabendo-se que Pedro dispõe de 8 cores de tinta, de
quantos modos ele poderá fazer isso?
A) 6721
B) 6711
C) 6730
D) 6720
E)

6710

38. A figura abaixo representa o gráfico da função f(x) = ax + b
no conjunto dos números reais.

É correto afirmar que
A) A função
B)

a=3

C)

b=9

D)

⎛ 1⎞
f ⎜ ⎟ = 10
⎝2⎠

E)

A função

f

não é uma função sobrejetora

f

não é uma função injetora.

39. A

figura abaixo representa o gráfico da
f (x ) = x 2 + bx + c no conjunto dos números reais.

função

Então, podemos concluir que
A)

b = −3 e c = −1

B)

b = −2 e c = 0

C)

b = −4 e c = 0

D)

b =0 e c =1

E)

b = −3 e c = 2
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QUÍMICA
40. Curvas de solubilidade são gráficos que apresentam a
variação da solubilidade de uma substância com a
temperatura. O gráfico abaixo representa a solubilidade do
dicromato de potássio (K2Cr2O7) em água. Uma amostra de
12g de K2Cr2O7 em 40g de água a uma temperatura de 70oC
foi lentamente resfriada. A temperatura aproximada em que
o K2Cr2O7 começa a cristalizar é

A) 50 oC.
B) 65oC.
C) 45oC.
D) 35oC.
E)

15oC.

Vestibular UAB – 2010.1 – UFAL

12

Universidade Aberta do Brasil

Prova Tipo 2

21 - FEV - 2010

41. A nicotina, substância altamente tóxica, é um alcaloide
encontrado nas folhas do tabaco. Sua fórmula estrutural é:

O número de átomos de carbono e hidrogênio presentes na
nicotina são, respectivamente,
A) 11 e 13.
B) 10 e 15.
C) 09 e 14.
D) 10 e 14.
E)

10 e 13.

42. Um gás ideal é submetido ao seguinte processo cíclico:

A opção correta correspondente à transformação das etapas
1→2, 2→3, e 3→1, com suas respectivas denominações, é
A) isotérmica, isométrica e isobárica.
B) isobárica, isotérmica e isotérmica.
C) isotérmica, adiabática e isométrica.
D) isométrica, isotérmica e isobárica.
E)

adiabática, isobárica e isotérmica.

43. Na tabela abaixo temos o pH de alguns sistemas aquosos.
Analise a tabela e indique a opção falsa.
Material

Cerveja

pH

5,0

Água do mar

8,0

Suco de laranja

4,0

Água pura

7,0

Suco gástrico

1,0

A) Na cerveja, a concentração de [H3O+] é 10-5 mol.L-1.
B) No suco de laranja, a concentração de [H3O+] é quatro
vezes maior do que no suco gástrico.
C) O pOH da água do mar é 6,0.
D) A cerveja é menos ácida do que o suco de laranja.
E)

Na água pura, a concentração de [H3O+] é igual a
concentração de [OH-].
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44. O calor de combustão dado em calorias expressa o valor
calórico dos alimentos ingeridos pelas pessoas. A glicose,
um açúcar simples, é uma das principais fontes de energia
para os seres humanos. A reação de combustão da glicose
é:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O ∆H = - 288 Kcal.mol-1
O número de calorias presentes em 10,0g de glicose é
Dados: H = 1; C = 12; O = 16

A) 160
B) 1,6
C) 16.000
D) 16
E)

1.600

45. A aspirina, um analgésico e um antipirético muito utilizado
na medicina, contêm 60% de carbono (C), 4,5% de
hidrogênio (H) e 35,5% de oxigênio (O). A fórmula mínima
da aspirina com os menores números inteiros é
Dados: H = 1; C = 12; O = 16

A) C7H9O5
B) C9H8O5
C) C8H8O4
D) C9H8O4
E)

C6H6O4

46. O chumbo sofre uma desintegração nuclear segundo a
equação:
210

Pb82 →

210

Bi83 + X

A partícula X emitida é
A) partícula beta.
B) radiação gama.
C) partícula alfa.
D) raio catódico.
E)

raios-X.
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48. O HIV (sigla de Human Immunodeficiency Virus – vírus da
imunodeficiência humana) é o agente causador da aids
(sigla da expressão inglesa Acquired Immunodeficiency
Syndrome – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).

47. Os conhecimentos de restauração florestal tomaram grande
impulso nos últimos anos. Estes plantios tiveram como
objetivo a recuperação da flora, controle da erosão e
assoreamento, proteção à fauna, restabelecimento do
equilíbrio ecológico, melhoria do clima, recreação, lazer,
embelezamento do ambiente, e muito mais.
O mecanismo pelo qual as florestas tropicais se renovam
pela recomposição de locais perturbados que ocorrem em
diferentes pontos da mata é denominado sucessão
secundária. O plantio de espécies florestais nativas contribui
com o processo de aceleração da formação de florestas
densas que, acontecendo de forma natural, levaria muito
tempo para seu restabelecimento.

21 - FEV - 2010

O HIV ataca principalmente determinadas células do
sangue, sobretudo os linfócitos T auxiliadores (células CD4),
que comandam todo o sistema de defesa contra as
infecções.
Sobre os vírus, podemos afirmar, exceto:

Dadas as afirmações sobre o assunto,

A) o HIV contém a enzima transcriptase reversa que permite
produzir moléculas de DNA a partir das moléculas de RNA,
exatamente ao contrário do que costuma ocorrer nas
células.
B) além do DNA cromossômico, os vírus também podem
conter pequenas moléculas circulares adicionais de DNA –
os plasmídios.
C) diferem de todos os seres vivos por serem acelulares.

I. Nas sucessões, a comunidade que existe num dado
momento é fundamental para que uma outra comunidade,
diferente da primeira se estabeleça. As diversas
comunidades se sucedem, até que se atinja um estágio
de relativa estabilidade e equilíbrio denominada
comunidade clímax, que se instala de forma permanente.

D) são constituídos principalmente por duas classes de
substâncias químicas: proteínas e ácidos nucleicos, que
pode ser DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido
ribonucleico).
E)

são considerados parasitas intracelulares obrigatórios.

II. Quando a sucessão ocorre numa área em que hão há
mais vida aparente, como um campo abandonado ou uma
floresta após um incêndio, trata-se de uma sucessão
primária.
III. A grande estabilidade da comunidade clímax deve-se
principalmente a sua grande diversidade de espécies.
está(ão) correta(s):
A) II e III.
B) I, II e III.
C) III, apenas.
D) I e III.
E)

I, apenas.
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49. O ciclo celular é o período que se inicia com o surgimento

50. O principal componente do sistema nervoso é o neurônio,

de uma célula a partir de outra preexistente, e termina
quando ela se divide em duas céluas-filhas.

um tipo de célula altamente especializada em receber,
conduzir e transmitir mensagens a outras células. A região
entre dois neurônios é chamada sinapse; as substâncias
químicas que transmitem as mensagens de um neurônio a
outro pela sinapse são chamadas mediadores, mensageiros
químicos ou neurotransmissores. Os cientistas descobriram
que, em muitas doenças do sistema nervoso, a quantidade
desses mensageiros fica alterada. O consumo habitual de
drogas, como a cocaína, o tabaco e a maconha, também
produz efeito semelhante.

O ciclo celular é dividido em duas etapas: interfase e divisão
celular. A interfase compreende o período entre duas
divisões consecutivas e a divisão celular compreende dois
processos: mitose (divisão do núcleo) e citocinese (divisão
do citoplasma).
Com base no enunciado da questão e observando a figura
abaixo, caracterize as fases que complementam o ciclo
celular, associando corretamente as opções apresentadas.

Dadas as afirmações sobre o assunto,

I.

Quando o neurônio é devidamente estimulado, ocorre
uma onda de alterações elétricas em sua membrana,
sempre dos dendritos em direção ao axônio.

II.

As sinapses nervosas ocorrem, em geral, entre o axônio
de um neurônio e o dendrito de outro, mas também
pode haver sinapses entre um axônio e um corpo
celular, entre dois axônios, ou entre um axônio e uma
célula muscular, neste caso, chamada sinapse
neuromuscular.

III.

Dentre outras, algumas substâncias que atuam como
neurotransmissores são: acetilcolina, adrenalina (ou
epinefrina),
neuroadrenalina
(ou
norepinefrina),
dopamina e serotonina.

1 – Prófase
2 – Metáfase
3 – Anáfase
4 – Telófase
5 – Interfase
(

) As cromátides irmãs se separam, puxadas para polos
opostos devido ao encurtamento dos microtúbulos do
fuso.

(

) Ocorre a formação da placa metafásica.

(

) Início da formação do fuso acromático ou fuso mitótico,
bem como do processo de condensação dos
cromossomos.

(

) Período em que o DNA cromossômico está sendo
duplicado.

(

) Caracteriza-se pela descondensação dos cromossomos e
reconstituição de uma nova carioteca ao redor de cada
conjunto cromossômico.

está(ão) correta(s):
A) I e III.
B) I, II e III.
C) I, apenas.
D) II, apenas.
E)

III, apenas.

A sequência correta é:
A) 2 – 3 – 1 – 5 – 4
B) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4
D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
E)

3–2–1–4–5

Vestibular UAB – 2010.1 – UFAL

16

Universidade Aberta do Brasil

Prova Tipo 2

21 - FEV - 2010

51. Sabemos que os casamentos consanguíneos aumentam

52. Lagosta, escorpião, gafanhoto, dentre outros artrópodes

muito as probabilidades de nascimento de crianças
portadoras de defeitos genéticos. Isto é explicado pelo fato
de muitas doenças hereditárias serem condicionadas por
genes recessivos, ou seja, que somente se expressam
quando em dose dupla. Os indivíduos aparentados, por
terem genótipos muito semelhantes, tem grandes chances
de possuírem genes recessivos para a mesma anomalia.
Quanto maior o parentesco, maior esta possibilidade.

possuem um exoesqueleto com articulações nas patas. Ao
mesmo tempo que esse esqueleto serve como proteção e
sustentação, as articulações permitem que as patas
executem movimentos como o de andar, correr, cavar,
nadar, triturar, inocular veneno, copular etc.
Com referência ao grupo dos artrópodes, assinale a opção
correta.

Analisando a figura abaixo, que apresenta um heredograma que
trata do albinismo, anomalia hereditária condicionada por um
gene recessivo, e que caracteriza a ausência parcial ou total do
pigmento melanina na pele, cabelos e olhos, podemos afirmar:

I. Nos indivíduos 1 – 2 – 3 – 4, o gene para o albinismo está
presente, apesar de não se manifestar.
II. Os indivíduos 7 – 10 – 11 – 12 são albinos, apresentando
o gene para o albinismo em homozigose.
III. Se o indivíduo 13 casar com um albino, todos seus filhos
serão albinos.
está(ão) correta(s):
A) I, II e III.
B) II e III.
C) I, apenas.
D) II, apenas.
E)

I e II.

A) O grande grupo dos artrópodes mostra duas linhas
evolutivas: a dos antenados, representados por insetos,
diplópodos e quilópodos (um par de antenas), crustáceos
(dois pares de antenas) e a dos quelicerados. Estes últimos
não têm antenas e sim um par de quelíceras que são
apêndices articulados, com várias formas e funções,
localizados na região bucal. Nas aranhas, as quelíceras se
encarregam da inoculação do veneno; nos escorpiões, elas
têm função preensora; os carrapatos não apresentam
quelíceras.
B) O corpo dos crustáceos apresenta cefalotórax, estrutura
resultante da fusão da cabeça com o tórax, e abdome. Nos
siris e caranguejos o abdome é ausente.
C) Os artrópodes são altamente diversificados com excepcional
capacidade de adaptação aos mais variados ambientes e
modos de vida. Muitas espécies de microcrustáceos, por
exemplo, são importantes componentes do zooplâncton,
marinho e de água doce. Na Antártida, o Krill (Euphausia
sp.) é a principal fonte de alimento para muitos animais
marinhos, como peixes, focas e baleias.
D) O maior número de artrópodes é terrestre, bem adaptados
aos campos, desertos e matas, como insetos, aracnídeos,
diplópodos (lacraias) e quilópodos (piolhos–de-cobra).
E)
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Os insetos cumprem importante papel ecológico nos
ecossistemas: polinizam flores; vivem associados a outras
espécies animais e vegetais; servem de alimento para
outros animais, e até produzem alimento, caso do mel
produzido pelas abelhas; as minhocas, por sua vez, são de
grande importância para a vida nos solos.
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53. No ser humano, a fecundação, ou fertilização ocorre quando
o ovócito e o espermatozoide se encontram na tuba uterina.
Dos milhões de espermatozoides lançados na vagina em
uma relação sexual, somente algumas centenas costumam
chegar ao ponto da tuba uterina em que vai ocorrer a
fecundação e a formação de uma célula-ovo ou zigoto. Os
espermatozoides produzem enzimas que facilitam o acesso
até o óvulo que, por sua vez, produz substâncias que
impedem a entrada de outros espermatozoides. O zigoto
recém-formado é levado para o útero pelas contrações
musculares da tuba e também pelo movimento dos cílios
existentes nas células desta região.

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

ESPANHOL
Use o texto abaixo para responder as questões 54 e 55.

"TRATAN A LOS MUERTOS COMO BASURA"

Sobre a reprodução humana, assinale a opção correta.

A) Na 4º semana de vida, o embrião já tem 2,5cm de
comprimento e aparência tipicamente humana, passando a
ser chamado de feto.
B) Se ocorre gravidez, o embrião recém-implantado produz um
hormônio denominado prolactina, que estimula a atividade
do corpo-amarelo e mantém elevados no sangue da
gestante as taxas de estrógeno e de progesterona, o que
impede a menstruação.
C) A gravidez ou gestação somente tem início por volta do 7º
dia após a concepção, com a implantação do blastocisto na
mucosa uterina, fenômeno chamado de nidação.
D) Após a formação do zigoto, ocorre a primeira divisão
meiótica, da qual resultarão as duas primeiras células, ou
blastômeros, que irão compor a mórula.
E)

A placenta promove a comunicação nutricional entre a mãe
e o filho, produzindo estrógeno e progesterona, em
quantidades cada vez menores, até o final da gravidez.

En las mejores guías de viajero suele aparecer un viejo dicho
sobre Haití: "El 80% de la población es cristiana, el 20%
protestante y el 100% profesa el vudú". También se hace constar
que pocas religiones han sufrido una operación de desprestigio
tan abrumadora como ésta que nació en África y viajó al Caribe
con los primeros esclavos. Max Beauvoir es la Autoridad
Suprema de los seguidores del vudú haitianos. Para los suyos es
una especie de Papa. De 74 años, vive rodeado de árboles
gigantescos sagrados, a una hora de Puerto Príncipe. Viste
guayabera blanca, habla criollo, francés, inglés y español, tiene
una casa en forma circular, varios templos en su jardín y una
especie de museo con esculturas de vudú. Se lamenta de que
hayan enterrado a tantos miles de personas sin ningún respeto,
ni dignidad.
"El presidente René Préval me mandó llamar hace cuatro días
para celebrar una reunión junto al resto del Gobierno. Ahí se
habló de la ayuda internacional, de la distribución, del caos...
pero no tratamos el tema de los entierros. Y me parece
gravísimo. Se ha tratado a la gente como basura, sin la dignidad
y el respeto que merece cualquier ser vivo. Sé que la situación
es compleja y yo no tengo la solución. Pero seguro que si nos
hubiéramos sentado, habríamos encontrado alguna vía en media
hora. Y aún estamos a tiempo, porque todavía quedan muchos
muertos por enterrar".
Los creyentes del vudú acostumbran, según el Ati o Autoridad
Suprema, a celebrar la ceremonia del entierro durante nueve
días. "Ahí reunimos a la familia, a los amigos y enemigos del
muerto. Durante ese tiempo comemos y convivimos juntos. Todo
el que tenga algo que decir sobre el muerto lo dice, ya sea
bueno o malo. Después enterramos el cuerpo, pero el alma se
va debajo del mar, un año y un día o siete años y un día,
depende. Durante ese tiempo, se purifica. Es importante saber
que nosotros creemos en la reencarnación y que la persona vive
ocho veces como mujer y ocho veces como hombre. Esto es así
porque el objetivo de la vida es ganar conocimiento. Después de
ese proceso, todo el mundo sin excepción se integra en Dios y
comienza una existencia en la que cuida de todas las cosas
vivas del Universo".
El País: Catástrofe en Haití
FRANCISCO PEREGIL | Puerto Príncipe 22/01/2010
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54. Una vez leído el texto, podemos afirmar que:

Use figura e o texto abaixo para responder a questão 57.

A) “Los creyentes del vudú celebraron la ceremonia del entierro
de las víctimas del terremoto durante nueve días.”

Diálogo:

B) “Los viejos de Haití son 20% protestantes.”

Marido - Tu Problema es que en vez de ver el medio del vaso

Erlich ELPAIS.COM - 03 - 01 - 2010

C) “80% de los haitianos que murieron en el terremoto eran
cristianos.”
D) “La Autoridad Suprema del vudú haitiano denuncia que se
entierren sin respeto los cadáveres.”
E)

“El presidente René Préval celebró una reunión para tratar
del tema de los entierros.”

55. En el primer párrafo del texto aparece la siguiente frase:
“En las mejores guías de viajero suele aparecer un viejo
dicho sobre Haití”. Respetando el sentido que la dicha
expresión presenta, podríamos substituir suele por:

I. En las mejores guías de viajero acostumbra aparecer un
viejo dicho sobre Haití.
II. En las mejores guías de viajero es raro aparecer un viejo
dicho sobre Haití.

lleno, lo ves medio vacío

III. En las mejores guías de viajero es frecuente aparecer un
viejo dicho sobre Haití.
IV. En las mejores guías de viajero no es habitual aparecer
un viejo dicho sobre Haití.
Son correctas las afirmaciones:
A) I, II y III.
B) I, II, III y IV.
C) I, III y IV.
D) I y III.
E)

II y IV.

Esposa - Mi problema es que yo lavo el vaso.

57. En la figura arriba el significado de las palabras “vaso
lleno” en portugués es:
A) xícara cheia
B) xícara vazia
C) jarro vazio
D) copo cheio
E)

copo vazio
Use a figura abaixo para responder a questão 58.

56. Los numerales 80, 20 y 100 se escriben respectivamente en
español:
A) Oichenta – veinte – cien
B) Ochenta – vinte – cien
C) Ochienta – viente – cien
D) Ochenta – viente – cien
E)

Ochenta – veinte – cien

Erlich ELPAIS.COM - 02 - 01 - 2010

58. En la frase: “Bésame y me convertiré en el año de tus
sueños” los verbos subrayados están respectivamente en:
A) Presente del indicativo – imperativo
B) Futuro condicional – pretérito simple
C) Imperativo – futuro del indicativo
D) Pretérito imperfecto – presente del indicativo
E)
Vestibular UAB – 2010.1 – UFAL
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Use a figura e o texto abaixo para responder a questão 59.

INGLÊS
Leia a tira abaixo e responda as questões 54 e 55.

CUENTO - LA SOSPECHA
Autor: Lie Zi

Un hombre perdió su hacha; y sospechó del hijo de su vecino.
Observó la manera de caminar del muchacho – exactamente
como un ladrón.
Observó la expresión del joven – idéntica a la de un ladrón.
Observó su forma de hablar – igual a la de un ladrón.
En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable de
hurto.
Pero más tarde, encontró su hacha en un valle. Y después,
cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y
acciones del muchacho le parecían muy diferentes a los de un
ladrón.

59. En la frase: “En fin, todos sus gestos y acciones lo
denunciaban culpable de hurto.” La expresión subrayada
hace referencia al:

54. De acordo com a tira, Calvin está querendo
A) ir para outro destino.
B) ficar em casa.
C) chegar ao local de destino logo.
D) comer.
E)

ir ao banheiro.

A) hijo del dueño del hacha

55. Em resposta a pergunta,

B) hijo del vecino

“How much longer now?” A mãe de Calvin

C) vecino

A) lamenta-se de não ter trazido comida.

D) hombre que perdió el hacha
E)

B) lamenta-se de não ter ficado em casa.

verdadero ladrón

C) lamenta-se de não ter dinheiro.

60. Llevas estas prendas en tu maleta para ir de vacaciones a
Bariloche. Identifique las figuras en el orden de sus nombres

D) lamenta-se de não ter viajado de avião.
E)

lamenta-se de não ter outro filho.

56. Assinale a opção correta.
A) Saturday was the more hotter than day of the year.
B) Saturday was the hotter day of the year.
(01)

(02)

(03)

C) Saturday was the hottest day of the year.
D) Saturday was more hot day of the year.

A) (01) guantes - (02) zapatillas - (03) garfas de sol
B)

E)

Saturday was the most hot day of the year.

(01) guantes - (02) garfas de sol - (03) zapatillas

C) (01) garfas de sol - (02) guantes - (03) zapatillas

57. Assinale a opção correta.

D) (01) garfas de sol - (02) zapatillas - (03) guantes

A) He can to live too long time.

(01) zapatillas - (02) guantes - (03) garfas de sol

B) He cans lives too long time.

E)

C) He cans to live too long time.
D) He can live too long time.
E)
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Leia o texto abaixo e responda as questões de 58 a 60.

Human Immortality: A Scientific Reality?
From the moment of birth, we begin the battle against death -against the inevitable. Statistics say that a newborn child can
expect to live an average of 76 years. But averages may not be
what they use to be.
[__] 1786, life expectancy was 24 years. A hundred years later it
doubled to 48. Right now, it's 76.

"Over half the baby boomers here in America are going to see
their hundredth birthday and beyond in excellent health," says Dr.
Ronald Klatz of the American Academy of Anti-Aging. "We're
looking at life spans for the baby boomers and the generation
after the baby boomers of 120 to 150 years of age."
Today's quest for the fountain of youth is taking scientists from
inside the genetic structure of cells to analyzing the role of stress
and diet on life spans. Would-be immortals flock to anti-aging
clinics and shell out as much as $20,000 a year for treatments
that include hormone therapy, DNA analysis, even anti-aging
cosmetic surgery. These experimental therapies offer no
guarantees -- just the promise of prolonging life.

"Anti-aging medicine is not about stretching out the last years of
life." says Dr. Klatz. "It's about stretching out the middle years of
life... and actually compressing those last years few years of life
so that diseases of aging happen very, very late in the life cycle,
just before death, or don't happen at all."
(Adapted from viewzone.com)

58. O que significa “the fountain of youth”?
A) A origem da humanidade.
B) A fonte da humanidade.
C) A origem da vida.
D) A fonte da vida.
E)

A fonte da juventude.

59. De acordo com o texto, a medicina está
A) prolongando os anos intermediários da vida humana
fazendo com que as doenças do envelhecimento somente
apareçam no fim da vida.
B) prolongando os últimos anos da vida humana com cirurgia
plástica.
C) prolongando os primeiros anos da vida humana com cirurgia
plástica.
D) prolongando os últimos anos da vida humana nas clínicas
de rejuvenescimento.
E) prolongando os anos intermediários da vida humana nas
clínicas de rejuvenescimento.

60. Complete a frase retirada do texto com a preposição correta.
“_______1786, life expectancy was 24 years.”
A) Between
B) From
C) For
D) On
E)

In
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