
 

 
 

 
 

VESTIBULAR 2017 
 
 

Santos, 23 de outubro de 2016 
 
 

Instruções 
 
 

1.  Este caderno contém a proposta de redação e 40 questões 

com quatro alternativas. 
 

2.  No primeiro momento, você deve elaborar a redação, que 

será recolhida às 10 horas. 
 

3.  Para  cada  questão,  somente  uma  alternativa  deve  ser 

assinalada. 
 

4.  Use somente lápis preto para preencher a folha de respostas, 

conforme o modelo  . 
 

5.  Responda às questões de língua estrangeira conforme sua 

opção feita no dia da inscrição. 
 

6.  Não rasgue, não amasse e nem rasure a folha de respostas. 
 

7.  Você dispõe de três horas e meia para fazer a prova. Faça-a 

com tranquilidade, mas controle o seu tempo. 
 

8.  Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas. 
 

 
 
 
 
 
 

Nome:    

 
Nº de inscrição:   Sala:     
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ORAÇÃO DO VESTIBULANDO 
 

 
 
 
 

Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que 

me deste de seguir à frente, em busca do 

conhecimento e da profissionalização. 
 

 

Estou fazendo o vestibular, juntamente 

com outros estudantes, também sonhando com 

uma nova opção de vida. 
 

 

Inspira-me, ó Deus, para que eu saiba 

responder com sabedoria e calma às 

questões que me forem propostas. 
 

 

Peço-te que ajudes a todos os vestibulandos e os abençoe 

Renova a esperança de todos que ainda 

não conseguiram ingressar na universidade, para que 

não desistam da luta. 
 

 

Obrigado, Mestre, e fazei-me ver o quanto 

posso ser útil à humanidade, aprimorando os 

meus conhecimentos. 
 

 

Amém! 
 

 

A Pastoral da Universidade deseja um bom Vestibular. 
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REDAÇÃO 
A avaliação do texto produzido pelo vestibulando considerará: 

 o respeito às normas gramaticais concernentes ao português escrito; 

 a compreensão da proposta de redação e aplicação de conceito das várias áreas do conhecimento para o 

desenvolvimento do tema; 

 a seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos e argumentos em defesa de um 

ponto de vista; 

 os conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação; 

 a clareza, a concisão e a coerência de ideias. 
 

LEIA ATENTAMENTE OS TRECHOS A SEGUIR, A FIM DE REDIGIR SUA REDAÇÃO 

 

Texto 1 

 

A palavra da moda atualmente é sustentabilidade. Em todos os setores, seja no meio ambiente, na 

economia, educação ou administração pública, todo mundo cita o termo sustentabilidade. E o que significa 

sustentabilidade? O que é ser sustentável? Teoricamente o termo “sustentável” tem origem do Latim: 

“sustentare”, que significa sustentar, favorecer e conservar. 

 

Mundialmente a palavra começou a ser propagada a partir da realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), 

em junho de 1972, em Estocolmo. A partir deste evento, que foi o primeiro encontro mundial promovido com 

o objetivo de discutir assuntos relacionados ao meio ambiente e soluções para a preservação da humanidade, 

o conceito de sustentabilidade passou a ganhar uma maior importância. No Brasil, a expressão 

“sustentabilidade”, ganhou dimensões maiores após a realização da Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO), em 1992, no Rio de Janeiro. 

 

Na prática, a sustentabilidade está definida como a capacidade que o indivíduo ou um grupo de 

pessoas tem em se manterem dentro de um ambiente sem causar impactos a esse ambiente. Mas apesar de 

estar associada diretamente ao meio ambiente e a tudo o que envolve este, não está limitada somente a esta 

área. A sustentabilidade também está relacionada a outros setores da sociedade como a economia, a 

educação e a cultura e também ao desenvolvimento de vários setores da sociedade, sem que estes agridam o 

meio ambiente. É através da sustentabilidade que os recursos naturais são utilizados de forma inteligente e 

são preservados para as gerações futuras.  

 
 In:  http://www.brasilsustentavel.org.br/sustentabilidade. Acessado em 1/10/2016. 

 

Texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gersus. In: https://mundoxbelem.files.wordpress.com/2009/11/gersus-charge-online1.jpg. Acessado em: 2/9/2016. 

http://www.brasilsustentavel.org.br/sustentabilidade
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Texto 3 

 

Deveria ser inaceitável que ainda houvesse multidões condenadas a abjetas condições de vida após 

um século e meio de vertiginosa aceleração de processos civilizadores, que se seguiu há mais de dez  milênios 

de lentos progressos, mas marcados por cruciais surtos de desenvolvimento. Quanto tempo ainda será 

necessário para que isso termine? Depende do que se entenda por pobreza. 

 

Pela convenção dominante, pobre seria quem sobreviveu em 2012 com renda inferior a US$ 1,90 ao 

dia. Abaixo dessa "linha" estavam 12,7% da população mundial. Mas, como se sabe, com imensas 

discrepâncias espaciais. 

 

No Leste Asiático (que inclui a Coreia do Sul), 6,5% da população se enquadrava nessa condição, 

apesar das extraordinárias proezas do despotismo esclarecido na China. Proporção superior à da América 

Latina e Caribe (5,6%) e bem superior à do Norte da África (1,7%). Com o Oriente Médio nem dá para 

comparar, já que razoáveis dados estatísticos estão entre as vítimas de tantas conflagrações. E parece até 

desnecessário mencionar o sucesso do grupo de 55 países ditos desenvolvidos, que já se libertaram desse tipo 

de flagelo. 

 

[...] 

Ao contrário do que parece, esse é um panorama que autoriza razoável grau de otimismo para 2030, 

prazo de validade dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pela comunidade 

global em setembro de 2015. Pois, bastará mais do mesmo. Se o crescimento econômico mundial puder 

manter o padrão dos primeiros quinze anos deste século, é provável que em 2030 somente em partes da 

África e da Oceania ainda restem intoleráveis contingentes de párias
1
 por insuficiência de renda. 

 

O problema, contudo, é que essa agenda reconhece, desde seu primeiro objetivo, que a pobreza não 

se resume a insuficiência de renda. É imprescindível ter em conta as demais privações sofridas no porão da 

sociedade, pois a incidência de pobreza não é obrigatoriamente determinada pela renda. 

 

Só que o pensamento convencional continua a hostilizar essa conjectura. Por isso, é indispensável 

perguntar, por exemplo, se faz sentido não contabilizar como pobre alguém que sobreviveu 2015 excluído do 

elementar direito humano à higiene propiciada por saneamento básico. Não seriam pobres as famílias das 

crianças mortas no ano passado por recorrentes diarreias causadas pela convivência com esgoto a céu aberto? 

 

José Eli da Veiga.  A geografia da vergonha. Valor Econômico. 28/7/2016. 

 

 

Proposta: com base nos trechos lidos e em seus conhecimentos prévios, redija um texto dissertativo-

argumentativo (mínimo de 15 linhas), posicionando-se claramente sobre a questão: 

 

 

Um futuro com desenvolvimento sustentável é possível? 

 

  

                                                           
1
 Pessoas excluídas socialmente. 
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QUESTÕES OBJETIVAS 

Leia atentamente o texto abaixo, a fim de responder às questões 1 a 3. 

 

 

Papos 

 

- Me disseram... 

- Disseram-me. 

- Hein? 

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram". 

- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"? - O quê? 

- Digo-te que você... 

- O "te" e o "você" não combinam. 

- Lhe digo? 

- Também não. O que você ia me dizer? 

- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te partir a 

cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é que se diz? 

- Partir-te a cara. 

- Pois é. Parti-la hei de, se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me. 

- É para o seu bem. 

- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. 

Mais uma correção e eu... 

- O quê? 

- O mato. 

- Que mato? 

- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? 

- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo é elitismo! 

- Se você prefere falar errado... 

- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou 

entenderem-me? 

- No caso... não sei. 

- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 

- Esquece. 

- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é "esquece" ou 

"esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me, vamos. 

- Depende. 

- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não 

sabes-o. 

- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser. 

- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que me dás. Mas não posso 

mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. 

- Por quê? 

- Porque, com todo este papo, esqueci-lo. 

 

Veríssimo, Luis Fernando. Novas comédias da vida pública – a versão dos afogados. Porto Alegre: L&PM, 1997. 

 

 

1. No texto, a intenção do autor, em relação às regras de colocação pronominal, é: 

 

a) evidenciar o desconhecimento das regras de uso da próclise e da ênclise na linguagem informal. 

b) ironizar o rigor excessivo de alguns usuários da língua, em situações coloquiais, no uso da colocação pronominal. 

c) apresentar, por meio do humor, regras até então desconhecidas de colocação pronominal na oração. 

d) criticar os falantes do português que desconhecem e desrespeitam as regras de colocação pronominal no contexto 

de uma conversa informal. 
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2. Na passagem: _O correto é “disseram-me”. Não “me disseram”, pretende-se veicular qual regra de colocação 

pronominal, de acordo com a gramática normativa? 

 

a) Deve-se usar a mesóclise no lugar da próclise, visto que o verbo dizer está flexionado no pretérito perfeito. 

b) O emprego da ênclise se sobrepõe ao da próclise sempre, pois ressalta a formalidade na conversa entre amigos. 

c) O emprego da ênclise faz-se necessário porque a oração foi iniciada pelo verbo, e a regra gramatical condena o 

emprego de pronome pessoal oblíquo no início da oração. 

d) A próclise não deve ser usada com pronomes na 1ª. pessoa do singular. 

 

 

3. No trecho: - O mato. - Que mato? - Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?, ocorre uma 

interpretação ambígua, decorrente da colocação pronominal. Assinale a alternativa que explica tal 

ambiguidade. 

 

a) A ambiguidade somente poderia ser desfeita com o emprego do pronome pessoal do caso reto: Eu o mato. 

b) Ao empregar o pronome lhe, em substituição ao pronome o, a correção gramatical seria mantida e a ambiguidade 

seria desfeita. 

c) A interpretação ambígua foi gerada pelos desentendimentos entre os interlocutores, pois um é conhecedor das 

regras de uso da língua e sabe se comunicar devidamente, mas o outro desconhece a gramática, o que dificulta a 

comunicação. 

d) A ambiguidade foi gerada pelo pronome o proclítico, em vez de enclítico, possibilitando a interpretação de o como 

artigo definido e a substantivação da palavra mato. 

 

 

Leia atentamente o texto abaixo, a fim de responder às questões 4 a 6. 

 

Que saudade do 'pára'! 

 

Estava na "capa" do UOL, logo depois de Brasil x Colômbia : "Adversário duro para Neymar". E então, caro leitor? 

Levando em conta que, nos títulos, a imprensa sempre põe os verbos no presente, o que terá feito o tal "adversário duro"? 

Terá ele conseguido parar Neymar? Ou o que se destaca com o título é o fato de ele (adversário) ter sido duro? 

 

A resposta está já no título da matéria em si, ao qual se chega depois do clique na "chamada" da página principal 

do site: "Neymar sofre com colombianos e revida com pontapé, mas decide com gol". Pronto! Já se sabe o que se queria 

dizer com o tal título: o atacante brasileiro teve pela frente um adversário duro. 

 

Antes do infame "(Des)Acordo Ortográfico", não haveria a menor dúvida em relação ao sentido da frase em 

questão, que, por sinal, seria escrita do mesmo modo, mas não causaria nenhuma dúvida, já que vigorava a diferença 

gráfica entre "para" (preposição) e "pára" (verbo). Ninguém pensaria na hipótese de o "para" em questão ser verbo. 

 

O "(Des) Acordo" acertou ao eliminar quase todos os inúteis acentos diferenciais de tonicidade (o de "pólo", 

"pêlo/s", "pélo", "péla" etc.), mas foi além do necessário e do razoável ao eliminar o mais que necessário acento na forma 

verbal "para" (escreve-se assim hoje). Foi mantido o acento de "pôr" (verbo). 

 

O argumento "oficial" para o facão no acento de "pára" é simplório e facilmente desmentível: "O contexto define 

se 'para' é verbo ou preposição". Então tá. O exemplo visto mostra bem como o contexto esclarece a questão... No caso, o 

contexto que define é o do texto em si, e não o do título publicado. 

 

Já toquei nesse ponto, mas o título do UOL me chamou tanto a atenção que resolvi voltar ao tema. E tenho outras 

razões para isso, além do título em si: um texto do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e um 

pronunciamento dele a respeito do "(Des)Acordo". 

 

Antes de ir ao texto e ao pronunciamento do presidente português, lembro que, embora já vigore legalmente em 

Portugal, o "(Des)Acordo", na prática, ainda não é seguido por todos. Muitas publicações ainda não o adotaram; outras o 

adotaram, mas deixam a critério dos articulistas o emprego ou não da nova ortografia. Foi o que ocorreu com o texto que 

o presidente português publicou no semanário "Expresso" poucos dias antes de assumir. 
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Certamente não por acaso, Rebelo de Sousa optou pela grafia "velha". Depois, esteve na África lusófona, onde se 

manifestou favoravelmente à revisão do "(Des)Acordo". 

 

É bom lembrar que Pedro Mexia, assessor cultural do presidente, sempre foi crítico do "(Des)Acordo". 

 

Segundo o site português "RTP Notícias", Mexia diz que há a expectativa de revisão do "(Des)Acordo". O melhor 

vem de Artur Anselmo, da Academia das Ciências de Lisboa: "Nunca é tarde para corrigir situações que chocam a 

mentalidade das pessoas". E acrescenta: "O assunto é tão importante que merece que o presidente da República interfira 

(...) porque há coisas de bradar aos céus neste acordo". E como as há... 

 

Por enquanto, aceito a proposta do grande Juca Kfouri, outro que não se conforma com o fim do acento na forma 

verbal "para": desobediência civil. Como assim? É simples: ignorar-se-á essa coisa, uma das que "bradam aos céus". 

Quando se tratar da formal verbal, escrever-se-á "pára". E fim de papo. É isso. 

 

Pasquale Cipro Neto. In: Folha de S. Paulo. Cotidiano. B2. 15/9/2016. 

 

4. Sobre o texto, é correto afirmar que, na visão do autor: 

a) o Acordo Ortográfico da língua portuguesa foi de grande valia para os usuários da língua, pois elimina quase todos 

os inúteis acentos diferenciais de tonicidade do português, facilitando a escrita. 

b) o Acordo Ortográfico não é razoável e coerente em determinados pontos, o que impede o consenso entre 

especialistas e usuários da língua, provocando resistência quanto a sua aceitação, por isso o emprego do prefixo 

Des, no texto, sugerindo, na verdade, um desacordo.  

c) a Academia das Ciências de Lisboa desmerece o trabalho dos profissionais que se dedicaram à elaboração do Acordo 

Ortográfico, e, indevidamente, sugere a interferência da presidência da República. 

d) a ortografia antes do acordo era melhor, e impediria dúvidas em relação ao sentido de qualquer palavra grafada 

com o acento diferencial.  

 

 

5. Assinale o enunciado em que a palavra para NÃO assume o mesmo valor sintático-semântico de: "Adversário 

duro para Neymar", título esclarecido por Pasquale: 

 

a) Então, estranhamente, sem motivo algum, ele para no semáforo aberto. (Folha de S. Paulo) 

b) Fluminense perde para o Santos fora de casa e vê o adversário abrir vantagem. (NetFlu.com.br) 

c) Os colombianos têm claro que aqui não estão votando pelas Farc ou por Juan Manuel Santos, mas sim pela 

possibilidade de um futuro melhor para a Colômbia. (Folha de S. Paulo. Mundo).  

d) Aliados articulam 2º mandato na presidência da câmara para Maia. (ATribuna) 

 

 

6. No trecho “O assunto é tão importante que merece que o presidente da República interfira (...) porque há coisas 

de bradar aos céus neste acordo". E como as há... (10º.parágrafo), o termo em destaque: 

 

a) é um elemento coesivo catafórico, e seu referente está elíptico no enunciado. 

b) é um elemento anafórico do texto, e seu referente é “coisas de bradar aos céus”. 

c) é um elemento anafórico do texto e seu referente é “República”. 

d) não é um elemento de coesão do texto, e poderia ser omitido, sem qualquer prejuízo de sentido. 

 

7. O texto que se segue é um excerto da obra de Euclides da Cunha, Contrastes e Confrontos.  Rio de Janeiro, Record, 

1975, obra em que o autor põe em relevo as especificidades das diferentes regiões do Brasil. Leia atentamente o texto 

abaixo e assinale a alternativa correta.  

 

“Temos sido um agente geológico nefasto, e um elemento de antagonismo terrivelmente bárbaro da própria natureza 

que nos rodeia. É o que nos revela a história. 

 

Foi a princípio um mau ensinamento do aborígene. Na agricultura do selvagem era instrumento preeminente o fogo. 

Entalhadas as árvores pelos cortantes digis de diorito, e encoivarados os ramos, alastravam-lhes por cima as caitaras 

crepitantes e devastadoras. Inscreviam, depois, em cercas de troncos carbonizados a área em cinzas onde fora a mata 

vicejante; e cultivavam-na. Renovavam o mesmo processo na estação seguinte, até que, exaurida, aquela mancha de 
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terra fosse abandonada em caapuera, jazendo dali por diante para todos sempre estéril, porque as famílias vegetais, 

renovadas no terreno calcinado, eram sempre de tipos arbustivos diversos das da selva primitiva. 

 

O selvagem prosseguia abrindo novas roças, novas derribadas, novas queimas e novos círculos de estragos; novas 

capoeiras maninhas, vegetando tolhiças, inaptas para reagir contra os elementos, agravando cada vez mais os rigores 

do próprio clima que as flagelava - e entretecidas de carrascais, afogadas em macegas, espelhando, aqui, o facies 

adoentado da caatanduva sinistra, além da braveza convulsiva das caatingas. Veio depois o colonizador e copiou o 

processo. Agravou-o ainda com se aliar ao sertanista ganancioso e bravo, em busca do silvícola e do ouro. 

 

Afogada nos recessos de uma flora que lhe abreviava as vistas e sombreava as tocaias do tapuaia, dilacerou-a, 

golpeando-a de chamas, para desvendar os horizontes e destacar, bem perceptíveis, tufando nos descampados limpos, 

as montanhas que o norteavam balizando a rota das bandeiras. 

 

Atacaram a terra nas explorações mineiras a céu aberto; esterilizaram-na com o lastro das grupiaras; retalharam-na a 

pontaços de alvião; degradaram-na com as torrentes revoltas; e deixaram, ao cabo, aqui, ali, por toda a banda, para 

sempre áridas, avermelhando nos ermos com o vivo colorido da argila revolvida, as catas vazias e tristonhas com o seu 

aspecto sugestivo de grandes cidades em ruínas... 

 

Ora, tais selvatiquezas atravessaram toda a nossa história”. 

 

a) O texto aborda a questão da devastação do território brasileiro e, de acordo com o autor, insere-se no 

pensamento cultural do século XIX, que enalteceu o índio, valorizando sua cultura e seus hábitos. 

b) Na obra em pauta, Euclides da Cunha traça um desenho da cartografia nacional, sublinhando as especificidades e 

as identidades locais de cada região do nosso território, o que serviu de fonte para o regionalismo presente nos 

romances da década de 1930.  

c) O processo civilizatório tem início com a chegada dos europeus à América, questão que é valorizada na obra de 

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, narrada por um jagunço, cujos pais eram descendentes de índios. 

d) Estudar a região brasileira e documentar as mudanças operadas no território nacional é um dos objetivos da 

literatura dos viajantes que foram enviados ao Brasil durante o século XVII. 

 

8. Assim, ainda no século XIX, depois de inventar um Brasil que emanava do campo, depois de lhe dar contornos e 

palpabilidade, depois de assegurar sua existência material e imaginária, o homem de letras do Império precisou girar 

sobre seus calcanhares em 180°, dando as costas ao Brasil profundo e mirando o litoral, onde estavam suas principais 

cidades. 

Olhar para as cidades era vislumbrar o mundo, num país que por mais de trezentos anos estivera fechado aos influxos 

da civilização ocidental. A cidade era, pois, a promessa de civilização, cuja “carte-de-visite” era a urbanidade. 

Urbanidade! Urbanidade aí no sentido oposto de ruralidade, onde a casa-grande se voltava sobre si mesma não 

produzindo o “outro”, senão o “mesmo” da família. Nesse sentido, vigiam costumes e formas de relação que supunham 

a familiaridade, senão a fraternidade. Sendo assim, o repertório comportamental dessa gente era incapaz de 

transcender os vínculos de sangue e compadrio e o grupo se torna incapaz de pactuar algo – a urbanidade – que esteja 

fora dos moldes dessa ruralidade familiar.  

 

(PECHMAN, Robert Moses. Desconstruindo a cidade: cenários para a nova literatura urbana, Revista Rio de Janeiro, n. 20-21, jan.-dez. 

2007, p. 32). 

 

No trecho acima, extraído do estudo crítico, o autor faz referência à passagem do campo para a cidade retratada por 

escritores brasileiros em suas obras. Assinale a alternativa correta  na relação campo-cidade: 

 

a) As obras literárias do início do século XX tematizaram a urbanidade e os conflitos existentes entre o rural e o 

urbano, cujo representante máximo é Monteiro Lobato. 

b) O dualismo rural-urbano ou sertão-civilização sempre estiveram presentes na cultura brasileira, especificamente 

no romance do século XIX, que revela a fragmentação da sociedade brasileira patriarcal. 

c) A descoberta do ‘outro’, compreendido aqui como o civilizado, é tematizada nos romances de José de Alencar da 

terceira fase, que tomam o Rio de Janeiro por cenário ideal, local de progresso e desenvolvimento da cultura. 

d)  O conflito entre diferentes culturas em que se sobressai o “ethos” urbano está presente no desvelamento das 

personagens criadas por Clarice Lispector, nas quais as relações afetivas são substituídas por pactos formais e 

impessoais. 
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9. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede: 

 

“Na verdade, o conceito possui uma pré-história de quase três séculos. Ele surgiu da percepção da escassez. As 

potencias coloniais e industriais europeias desflorestaram vastamente seus territórios para alimentar com lenha a 

incipiente produção industrial e a construção de seus navios com os quais transportavam suas mercadorias e 

submetiam militarmente grande parte dos povos da Terra. Então surgiu a questão: como administrar a escassez? Carl 

von Carlowitz respondeu em 1713 com um tratado que vinha com o título latino de Sylvicultura Oeconomica. Ai ele 

usou a expressão nachhaltendes wirtschaften que traduzido significa: administração sustentável. Os ingleses traduziram 

por sustainable yield que quer dizer produção sustentável.” 

 

[...] 

 

“Como 18% da humanidade consome 80% dos recursos vitais e os hábitos de consumo variam consoante as regiões e 

as culturas, varia também a porcentagem de hectares per capita usados. Assim a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a 

Índia e a China vivem muito acima daquilo que lhes é permitido por seus recursos ecológicos, com uma pegada que vai 

de 200% até 600% (é o caso do Japão) de sua biocapacidade nacional. Isto significa que se uma região se apropria de 

mais hectares para manter seu alto nível de consumo (Norte), a outra deverá forçosamente ocupar menos (Sul). Em 

outras palavras, o consumo alto de um pais ou região comporta um sub-consumo baixo no outro. Por ai se entende a 

profunda falta de equidade na repartição dos bens e o caráter desigual de todo o processo de produção e consumo 

mundial.” 

 

(FONTE: BOFF, Leonardo. História da Sustentabilidade. Leonardo Boff.com. Disponível em: 

<http://www.coepbrasil.org.br/portal/Publico/apresentarArquivo.aspx?ID=eb6c910e-145e-4f94-9fca-583e948f946b>) 

 

A partir do texto escrito por Leonardo Boff e dos seus conhecimentos, é correto afirmar que: 

 

I. Os países do hemisfério sul têm um índice de consumo maior do que os países do hemisfério norte, sendo assim, 

é necessário que o consumo sustentável seja mais amplo nas regiões meridionais. 

 

II. As primeiras preocupações com a possibilidade de escassez de matérias primas não apenas coincidem com a 1ª 

Revolução Industrial, mas são desdobramentos das mesmas, pois foi a partir desse período que a grande 

diferença de consumo entre as regiões industrializadas e as regiões coloniais aumentou drasticamente, 

culminando na grande disparidade contemporânea. 

 

III. Os países do Hemisfério Norte consomem mais porque implementaram uma política de desenvolvimento 

sustentável há mais de três séculos, diferentemente dos países do hemisfério oposto, que sempre cultivaram o 

solo de forma predatória e pouco preocupada com as noções de sustentabilidade. 

 

IV. A preocupação com a sustentabilidade no século XVIII e no século XXI difere radicalmente uma da outra, pois os 

primeiros textos a utilizarem esse termo estavam mais preocupados com a expansão dos seus mercados e com a 

ampliação da atividade industrial; já no século XXI a preocupação volta-se para questões como o consumo 

consciente e a conservação do meio ambiente. 

 

V. A concentração do cosumo na mão de pequenas porções da humanidade revela uma face do desenvolvimento 

econômico contemporâneo. Contudo, essa concentração em países do continente europeu pode ser explicada 

historicamente pela expansão e domínio territorial no continente africano e em regiões asiáticas, além da forte 

disseminação da atividade industrial ocorrida nos séculos XVIII e XIX, tal qual ocorreu nos EUA. Já no Japão, as 

transformações da ordem econômica e social ocorridas no século XIX, na Era Meiji, possibilitaram que o país do 

sol nascente também entrasse no restrito círculo de nações com altos níveis de industrialização e consumo. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

 

a) I, II, III, IV e V 

b) I, III e IV 

c) II, IV e V 

d) I, II, III, e V 

 

http://www.coepbrasil.org.br/portal/Publico/apresentarArquivo.aspx?ID=eb6c910e-145e-4f94-9fca-583e948f946b


11 
 

10. Leia atentamente parte da análise realizada pela pesquisadora Magali Romero Sá no livro “A ferro e fogo: a história da 

devastação da mata atlântica”, do historiador norte-americano Warren Dean: 

 

“A evolução do conhecimento dos ecossistemas brasileiros, com as primeiras tentativas de converter o saber empírico 

dos indígenas quanto à identidade e uso das espécies da floresta para a linguagem científica universal, é registrada por 

Dean já no Brasil colônia. O inventariamento científico da fauna e flora, porém, somente se intensifica a partir do início 

do século XIX, em decorrência dos esforços individuais de inúmeros naturalistas viajantes estrangeiros e brasileiros que 

coletaram espécimes durante expedições pelo país. O conhecimento preliminar da riqueza faunística e florística da 

Mata Atlântica, contudo, não produziu qualquer efeito inibidor em relação ao processo de sua contínua destruição, 

nem mesmo quanto à proteção de seus recursos explotáveis. A transição do governo colonial para o imperial é 

considerada pelo autor como tendo acelerado ainda mais o processo de devastação da Mata Atlântica, já que os 

brasileiros, exercendo então plena soberania sobre a floresta, passaram a "atacá-la com redobrado vigor e entusiasmo" 

visando benefícios imediatos.”  

 

(FONTE: ROMERO SÁ, Magali. A ferro e fogo: a história e a devastação da mata atlântica brasileira. Manguinhos, Fundação Oswaldo 

Cruz, fev., p.558-559, 1997). 

 

 

Apesar do aumento dos esforços dos viajantes naturalistas estrangeiros e brasileiros de sistematizar, conhecer e 

classificar a fauna e a flora da Mata Atlântica, isso não impediu que ela fosse devastada. Podemos associar isso ao 

seguinte item: 

 

a) A expansão das lavouras de café que ocorreu no século XIX, especialmente em São Paulo hoje possui menos de 

10% da Mata Atlântica original. 

b) A retração da exploração do ouro em Minas Gerais, o que obrigou os brasileiros a explorarem a Mata Atlântica em 

busca das chamadas drogas do sertão. 

c) A expansão das lavouras de cana-de-açúcar, que passaram a ser predominantes nas regiões ocupadas pela Mata 

Atlântica Nativa. 

d) Pela falta de utilidade vista pelo conhecimento científico da época em preservar regiões vegetativas, pois os 

saberes científicos estavam voltados ao desenvolvimento e ao progresso, que podemos associar diretamente à 

Indústria e ao Comércio. 

 

 

 

Textos para as questões 11 e 12 

 

Texto 1  

 

O mês de agosto é historicamente um mês sombrio para os presidentes brasileiros. Foi um mês difícil para os ex-

presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Vargas — que comandou o Brasil durante dois períodos: 

interruptamente entre 1930 e 1945 e entre 1951 e 1954 —, foi pressionado a renunciar ao cargo e, na madrugada de 

24 de agosto de 1954, suicidou-se, deixando uma carta onde registrou a célebre frase "saio da vida para entrar na 

história". Por sua vez, Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República entre 1956 e 1961, governou com uma 

proposta desenvolvimentista e o famoso slogan "50 anos em 5". No dia 22 de agosto de 1976, o então ex-presidente 

faleceu em um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra. Em 2013, a Comissão Municipal da Verdade Vladimir 

Herzog divulgou documentos que comprovaram que o incidente, até então considerado um mero acidente, tratou-se, 

na verdade, de um assassinato. 
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Texto 2 

 

 
(Charge de Laerte – Folha de S. Paulo, 02 ago. 2016, p. A2) 

 

11. Levando em conta o contexto político no qual a charge de Laerte foi elaborada, assinale o comentário CORRETO: 

 

a) Entre os meses de agosto e setembro, o Brasil e a América do Sul receberam pela primeira vez os Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos, a Rio-2016, que contou com a participação de atletas de 206 países. A cidade do Rio de Janeiro foi 

escolhida como sede do evento em 2009 e teve sete anos para a preparação dos jogos. 

b) Os Jogos Olímpicos, a complexa crise política, as delações premiadas da Operação Lava Jato e o julgamento final 

do impeachment, da agora ex-presidente Dilma Rousseff, fizeram do mês de agosto de 2016 um dos meses mais 

agitados da história do Brasil. 

c) No mês de agosto de 2016, o país teve a oportunidade de mostrar não só o seu dinamismo nos esportes, como 

também a riqueza da cultura brasileira, uma vez que a realização dos Jogos Olímpicos permite ao país anfitrião 

divulgar o seu patrimônio cultural para o mundo. 

d) Com a realização das olimpíadas, o Brasil aproveitou a oportunidade de fazer os Jogos e mostrou a capacidade de 

vencer desafios. Não foram registrados incidentes dignos de nota e as apreensões quanto a um eventual atentado 

não se materializaram. 

 

12. Sob a presidência de Juscelino Kubitschek (1955-1961), o Brasil assistiu à criação de Brasília. É CORRETO afirmar que 

entre os argumentos favoráveis à transferência da capital, que até então se localizava no Rio de Janeiro, para Brasília 

encontrava-se: 

a) a saída do Rio de Janeiro, devido ao intenso movimento portuário. 

b) a urgência de deixar a capital do país distante de modernizações próprias das regiões litorâneas.  

c) a integração nacional, estimulando a ocupação do interior do Brasil. 

d) a construção de uma cidade que pudesse ser elevada à categoria de "patrimônio da humanidade".  

 

13. Toda ação gera uma reação. Por isso, é de extrema importância incentivar atitudes sustentáveis, ou seja, usar com 

responsabilidade os recursos naturais. Diante das alternativas elencadas abaixo, assinale aquela que apresente apenas 

atitudes sustentáveis. 

 

a) Redução do consumo de água, de energia elétrica e da reciclagem de lixo. 

b) Redução da produção de lixo, do consumo de água e de energia elétrica. 

c) Redução da reciclagem de embalagens, do consumo de fertilizantes e da queima do lixo. 

d) Redução da coleta seletiva de lixo, do plantio de árvores e do consumo de energia elétrica. 
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14. A estimativa populacional é realizada pelo IBGE por um procedimento matemático baseado na projeção da população 

estadual e na tendência de aumento populacional dos municípios. O resultado é um dos parâmetros utilizados pelo 

Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de ser fundamental 

para o cálculo de indicadores econômicos.  

Recentemente, o IBGE publicou a estimativa de crescimento populacional para os municípios da Região Metropolitana 

da Baixada Santista (2015 e 2016), conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

 

Cidade 2015 2016 Estimativa da taxa de crescimento % 

Bertioga 56.555 57.942 2,45 

Cubatão 127.006 127.887 0,69 

Guarujá 311.230 313.421 0,70 

Itanhaém 96.222 97.439 1,26 

Mongaguá 52.492 53.384 1,70 

Peruíbe 65.226 65.907 1,04 

Praia Grande 299.261 304.705 1,82 

Santos 433.966 434.359 0,09 

São Vicente 355.542 357.989 0,69 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

Observando a tabela apresentada, pode-se afirmar: 

 

a) Santos é a cidade da Baixada Santista com a menor estimativa de crescimento populacional entre 2015 e 2016, mas 

deve continuar com o maior número de moradores. 

b) Mongaguá é a cidade da Baixada Santista que apresenta a maior estimativa de crescimento populacional entre 

2015 e 2016 e deve continuar com o menor número de moradores. 

c) Cubatão é a cidade da Baixada Santista que apresenta a maior estimativa de crescimento populacional entre 2015 e 

2016 e deve continuar com o menor número de moradores. 

d) São Vicente é a cidade da Baixada Santista que apresenta a menor estimativa de crescimento populacional entre 

2015 e 2016 e deve continuar com o menor número de moradores. 

 

 

15.  As charges apresentadas abaixo indicam a existência de atitude não sustentável, relacionada ao desmatamento de 

florestas. Assinalar a alternativa que não se relaciona às consequências do desmatamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://admsustentavelpucminas.    Fonte: http://planetasustentavel-2011.blogspot.com.br 

blogspot.com.br/p/charges.html           /2011/10/charges-sobre-o-meio-ambiente.html 
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Fonte: http://gincana-censc.blogspot.com.br/2012/08/charges.html 

 

a) Aumento do processo de erosão dos solos e de assoreamento dos rios. 

b) Modificações climáticas com elevação da temperatura e diminuição da umidade. 

c) Amenização do efeito estufa e aumento da umidade do ar. 

d) Aumento do assoreamento dos rios e diminuição da umidade da atmosfera. 

 

 

16. O denominado G-8 corresponde a um grupo constituído pelos 8 países mais ricos e influentes do mundo (Estados 

Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Rússia). 

Os países membro do denominado G-8 têm a função de propor qual ou quais diretrizes o mundo deve seguir, pois 

esses países possuem economias consolidadas e suas forças políticas exercem grande influência nas instituições e 

organizações mundiais, como ONU, FMI, OMC. 

 

A charge sobre o G-8, apresentada abaixo, gira em torno do processo de: 

 

 
 

Fonte: 

https://onedrive.live.com/?cid=05E1A28E40BC626A&id=5E1A28E40BC626A%211114&parId=5E1A28E40BC626A%211097&o=OneUp 

 

 

a) globalização, industrialização e abertura de mercado para os países emergentes. 

b) industrialização, problemas ambientais e ajuda financeira para economias em crise. 

c) abertura de mercado para países emergentes, industrialização e problemas ambientais. 

d) problemas de comprometimento do G-8 com a assinatura de acordos ambientais sobre a emissão de gases. 

 

https://onedrive.live.com/?cid=05E1A28E40BC626A&id=5E1A28E40BC626A%211114&parId=5E1A28E40BC626A%211097&o=OneUp
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17. Os seres vivos não são entidades isoladas. Eles interagem em seu ambiente com outros seres vivos e com componentes 

físicos e químicos. São afetados pelas condições desse ambiente. Observe a figura abaixo representando um 

ecossistema marinho e assinale a alternativa correta:  

 

 
 

a)  O zooplâncton e o fitoplâncton representam os organismos produtores (autotróficos) nas cadeias alimentares 

marinhas. 

b)  Os consumidores secundários e terciários, nos mares, são representados principalmente por peixes. 

c)  No ambiente marinho, não existem decompositores. 

d) Todos os seres do zooplâncton marinho são macroscópicos. 

 

 

18. Análises da Cetesb realizadas nas praias paulistas comprovaram o aumento da floração da microalga com potencial 

tóxico Dinophysis acuminata, responsável pelo fenômeno maré vermelha. Estão proibidos o comércio e o consumo dos 

estoques de moluscos bivalves disponíveis nos estabelecimentos comerciais do Estado de São Paulo, provenientes das 

regiões costeiras de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, até segunda ordem. 

 

Leia as afirmativas abaixo sobre os bivalves: 

I. Os moluscos bivalves filtram a água do mar e acumulam a substância tóxica proveniente das algas. 

II. O ser humano, ao ingerir um molusco contaminado, pode desenvolver quadros de paralisia, amnésia ou diarreia 

devido ao envenenamento.  

III. As ostras, mexilhões, mariscos, berbigões e vieiras são exemplos de crustáceos. 

IV. Os bivalves podem viver livres, ou também enterrados na areia ou fixos em alguns substratos.  

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III 

b) I, III e IV 

c) I, II e IV 

d) II, III e IV 

 

19. Organização Mundial de Saúde afirmou que o risco de propagação internacional das doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti como resultado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é muito baixo, pois o país estará no 

período do inverno. Apenas um mosquito pode transmitir dengue, zika e chikungunya.  

 

Sobre o modo de transmissão dessas doenças NÃO podemos afirmar que: 

a) A fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o retransmite. 

b) A transmissão ocorre pelo ciclo homem-Aedes aegypti-homem.  

c) Após a ingestão de sangue infectado pelo inseto fêmea, transcorre na fêmea um período de incubação.  

d) Após esse período, o mosquito não transmite o vírus. 
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20. Sobre a propagação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti é correto afirmar: 

 

I. Há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa sadia, fontes de água ou alimento. 

II. O mosquito Aedes aegypti também pode transmitir a febre amarela. 

III. O ciclo do Aedes aegypti é composto por quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. 

IV.  O único modo possível de evitar a transmissão da dengue é a eliminação do mosquito transmissor. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) I, III e IV 

d) II, III e IV 

 

 

21. A construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no rio Xingu (PA), provocará, além das mudanças geográficas, uma 

nova perspectiva para a exploração econômica de recursos naturais em larga escala nessa região amazônica. Belo 

Monte representa a mudança definitiva para uma região que convive ainda hoje sob carências de infraestrutura básica 

e um ambiente de violência, gerado pela ocupação irregular do território, a grilagem de terras e a exploração ilegal da 

madeira.  

 

Entre os possíveis impactos ambientais causados por essa construção, devem ser destacados: 

I. Alteração do curso natural dos rios e poluição atmosférica.  

II. Alagamentos e desequilíbrio da fauna e da flora.  

III. Alagamentos e intensificação do efeito estufa.  

IV. Chuva ácida e efeito estufa.  

 

Estão corretas as afirmações: 

a) I, II e III 

b) II e III 

c) Somente a II 

d) Somente a IV 

 

 

22. O grupamento hidroxila (-OH) está presente em vários compostos orgânicos, como por exemplo nos alcoóis, 

compostos estes fundamentais para o desenvolvimento econômico  e tecnológico de várias nações pelo mundo. Sobre 

os compostos abaixo, quais deles são alcoóis? 

(I) (II) (III) (IV) (V)
 

 

a) Todos os compostos são alcoóis. 

b) Apenas os compostos I e V não são alcoóis. 

c) Apenas os compostos II; III e V são alcoóis. 

d) Apenas os compostos II; III e IV são alcoóis. 
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23. A penicilina G (benzilpenicilina), composto abaixo, é um dos antibióticos mais importantes no sistema de saúde básico, 

segundo a OMS, e portanto fundamental no tratamento de várias infecções, dando assim sustentabilidade a saúde das 

pessoas em várias sociedades do mundo. Sobre a estrutura da penicilina G, podemos afirmar que: 

 

 
 

a) Possue as funções amina e ácido carboxílico em sua composição. 

b) Possue as funções amida e tioéter em sua composição. 

c) Possue as funções éster e ácido carboxílico em sua composição. 

d) Possue as funções amina e tiol em sua composição. 

 

 

24. Métodos de separação são muito utilizados em processos industriais e laboratoriais e também em nosso cotidiano na 

separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Considerando que os processos industriais devam adotar 

caminhos sustentáveis, muitos desses métodos são utilizados no tratamento de efluentes industriais.  Escolha entre as 

alternativas abaixo, aquela que relaciona corretamente o tipo de mistura com o método de separação adequado: 

 

a) Mistura homogênea cloreto de sódio e água; método de separação: destilação simples. 

b) Mistura heterogênea água e óleo; método de separação: filtração. 

c) Mistura heterogênea água e areia; método de separação: funil de decantação. 

d) Mistura homogênea água e álcool; método de separação: decantação. 

 

 

 

25. “A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento 

que não esgota os recursos para o futuro. ” 

Disponível em: http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/ > Acesso em 25/09/2016 

 

Escolha entre as alternativas abaixo, a que relaciona corretamente uma atividade que causa um impacto no 

desenvolvimento sustentável e seu problema ambiental correspondente:  

 

a) A utilização de combustíveis fósseis em detrimento aos renováveis, gera poluentes gasosos como os CFC’s que 

são os principais responsáveis pelo aquecimento global. 

b) A escolha dos gases CFC’s em processos de refrigeração, libera gases responsáveis pela formação da chuva ácida, 

extremamente prejudicial ao ambiente. 

c) A utilização de plásticos sintetizados a partir derivados do petróleo, quando na sua decomposição, libera no 

ambiente grande quantidade de metano e monóxido de  carbono, que são os principais gases responsáveis pelo 

aquecimento global. 

d) A utilização de combustíveis fósseis, libera no ambiente dióxido de enxofre SO2 e trióxido de enxofre SO3, 

principais gases responsáveis pela chuva ácida. 

  

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/
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26.  “Até 2030, o planeta enfrentará um déficit de água de 40%, a menos que seja melhorada dramaticamente a gestão 

desse recurso precioso. Essa é a conclusão inevitável do Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de 

Água 2015 - Água para um mundo sustentável, lançado em 20/03/2015 em Nova Deli (Índia), em celebração ao Dia 

Mundial da Água (22 de março) ”. 

Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/urgent_need_to_manage_water_more_sustainably_says_un_report/#.V-iQoSQro2Y >  Acesso em 25/09/2016 

 

Sabe-se que a água é um bem precioso e essencial para a sobrevivência no planeta. Em relação às suas propriedades e 

características físico-químicas, observe a figura abaixo: 

 

 
 

Disponível em: < http://mundociencia.webnode.com.br/reciclagem/ciclo-hidrologico/ > Acesso em 25/09/2016 

 

 

Em relação ao texto e à figura acima, assinale a alternativa correta: 

 

a) As mudanças de estado representadas na figura, são fenômenos químicos, que ocorrem com o rompimento das 

ligações intermoleculares. 

b) A água é uma substância polar, cujas moléculas são atraídas por forças intermoleculares conhecidas como 

ligações de hidrogênio. 

c) O tratamento de efluentes industriais não representa uma alternativa para diminuir o impacto ambiental sobre os 

recursos hídricos. 

d) O aquecimento global e consequente derretimento das geleiras, solucionarão os problemas de falta de água no 

planeta.  

 

27. João costuma diversificar as suas aplicações. Neste momento 30% do capital de João está aplicado na Bolsa de valores, 

o que corresponde a R$ 12000,00. O restante do capital está na poupança e em CDB. Sabendo que João possui R$ 

20.000,00 na poupança; o valor que ele tem aplicado em CDB é: 

a) R$ 6000,00 

b) R$ 7000,00 

c) R$ 8000,00 

d) R$ 9000,00 

  

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/urgent_need_to_manage_water_more_sustainably_says_un_report/#.V-iQoSQro2Y
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/urgent_need_to_manage_water_more_sustainably_says_un_report/#.V-iQoSQro2Y
http://mundociencia.webnode.com.br/reciclagem/ciclo-hidrologico/
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28, Em uma excursão 6 pessoas gastaram R$ 3000,00 em alimentação, durante 5 dias. Quanto iriam gastar 9 pessoas 

durante 10 dias nos mesmos moldes das anteriores? 

a) R$ 9000,00 

b) R$ 6000,00 

c) R$ 7500,00 

d) R$ 8000,00 

 

 

29. Em uma escola, cada um dos seus 800 alunos pode escolher três atividades para realizar: futebol, dança ou música. 

Sabendo que 250 alunos fazem futebol, 210 fazem dança, 160 fazem música, 90 fazem futebol e dança, 70 fazem 

futebol e música, 60 fazem dança e música, e 20 fazem as três atividades, o número de alunos desta escola que não 

fazem nenhuma das três atividades é igual a: 

a) 420 

b) 380 

c) 160 

d) 60 

 

 

30.  Na figura ao lado, o valor de z é: 

a) 5 

b) 10 

c) 5 3  

d) 10 3  

 

 

 

31. Turmalinas são pedras semipreciosas cujo valor varia de acordo com o peso: se uma turmalina pesa o dobro da outra, 

então seu valor é cinco vezes o dessa outra. Zuleica, sem saber disso, mandou cortar uma turmalina que valia R$ 

1.000,00 em quatro pedras iguais. Quanto ela irá receber se vender os quatro pedaços? 

a) R$ 160,00 

b) R$ 200,00 

c) R$ 250,00 

d) R$ 400,00 

 

 

32. As hélices de uma torre eólica possuem pás de 2 m de comprimento, que giram com frequência de 0,2 Hz. A 

velocidade escalar de um ponto situado na extremidade de uma das pás, em m/s, é de: 

 

 

a) a) 0,4π 

b) b) 4π 

c) c) 0,8π 

d) d) 1π 

 

 

 

 

 

 

  

z 
10 

  

 

30º 60º  ( 
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33. Para retirar água de um poço, utiliza-se uma bomba de potência útil 3675 W. A profundidade do poço é de 30 m. 

Adotando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s
2
 e a massa específica da água 1000 kg/m

3
, a ordem de grandeza 

do volume de água, em m
3
, que pode ser extraído em 24 h é de: 

 

a)  

b)  

c) a) 10
2
 

d) b) 10
3
 

e) c) 10
4
 

f) d) 10
5
 

 

 

 

 

 

 

34. Um vaso cilíndrico contém mercúrio com a altura X =10 cm e água com a altura Y = 70 cm. As massas específicas do 

mercúrio e da água são respectivamente 13,6 g/cm
3
 e 1 g/cm

3
. Nessas condições, adotando a aceleração da gravidade 

igual a 10 m/s
2
, a pressão no fundo do vaso é mais próxima de: 

 

 

 

a)  

b) a) 13600 Pa. 

c) b) 6000 Pa. 

d) c) 13600 Pa. 

e) d) 20000 Pa. 

 

 

 

 

 

35. Um ponto luminoso O está a 80 cm de uma parede. Dispõe-se de uma lente delgada convergente de distância focal 15 

cm. Observa-se que existem duas posições da lente de modo a obter na parede uma imagem nítida do ponto O. 

Nestas condições, quais são as distâncias do ponto luminoso à lente? 

 

 

 

 

 

a) a) 60 cm e 30cm 

b) b) 60 cm e 20 cm 

c) c) 30cm e 20 cm 

d) d) 95 cm e 30 cm 
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36. Uma bateria ligada a um motor elétrico e a uma lâmpada formam o circuito gerador-receptor-resistor indicado na 

figura. São dados os seguintes valores: 

Gerador: força eletromotriz E = 100 V e resistência interna r = 2 Ω 

Receptor: força contra - eletromotriz E’ = 80 V e resistência interna r’= 3 Ω  

Resistor: resistência elétrica R = 5 Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito, desprezando as resistências dos fios de ligação? 

 

a) 4 A 

b) 8 A 

c) 20 A 

d) 36 A 

 

 

 

INGLÊS 

 
Americas  

U.N. Signals That Climate Deal Has Backing Needed to Enter Force 

By CORAL DAVENPORT    SEPT. 20, 2016  

http://www.nytimes.com/2016/09/21/world/americas/united-nations-climate-change.html?src=me 

 

UNITED NATIONS — The United Nations secretary general, Ban Ki-moon, is expected to announce on Wednesday that he 

has secured enough commitments from world leaders to ensure that the 2015 Paris climate accord will enter into legal 

force this year, binding the next American president, whoever it is. 

The milestone is in reach in large part because Mr. Ban, who sees the climate deal as a centerpiece of his legacy, began a 

sustained push to win the formal approval of 55 countries representing 55 percent of global emissions — the threshold 

needed to put the accord into force. He pressed the issue personally with dozens of world leaders and with legislative 

bodies, including those in Russia and his native South Korea. 

“We are absolutely certain that we will have the Paris agreement entering into force by the end of 2016,” said David 

Nabarro, a special adviser to Mr. Ban. 

Complex and controversial international accords usually take several years to enter into legal force. But the haste on the 

Paris accord was driven at least in part by the looming American election. Donald J. Trump, the Republican candidate, has 

http://www.nytimes.com/pages/world/americas/index.html
http://4.bp.blogspot.com/-uqLoNTbb8-A/TnDP_uJUrdI/AAAAAAAAafA/FRIRj85N6wQ/s1600/eletricuart.PNG
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vowed to pull the United States out of the accord if he is elected. If the deal comes into legal force before the presidential 

inauguration, it will take four years under the accord’s rules for the United States to legally withdraw. That would keep the 

country bound to the measure through the first term of the next administration. 

“We have no time,” Mr. Ban said, addressing the General Assembly on Tuesday. “I urge you to bring the Paris agreement 

into force this year.” 

 

37. Considere o trecho: “The United Nations secretary general, Ban Ki-moon, is expected to announce on Wednesday that 

he has secured enough commitments from world leaders to ensure that the 2015 Paris climate accord will enter into 

legal force this year” 

 

Transpondo o trecho para a voz ativa, teremos: 

a) The United Nations secretary general, Ban Ki-moon, expects to announce on Wednesday that he has secured 

enough commitments from world leaders to ensure that the 2015 Paris climate accord will enter into legal force 

this year” 

b) We expect that the United Nations secretary general, Ban Ki-moon, announces on Wednesday that he has secured 

enough commitments from world leaders to ensure that the 2015 Paris climate accord will enter into legal force 

this year” 

c) The United Nations secretary general, Ban Ki-moon, is expecting to announce on Wednesday that he has secured 

enough commitments from world leaders to ensure that the 2015 Paris climate accord will enter into legal force 

this year” 

d) The United Nations expects that its secretary general, Ban Ki-moon, announces on Wednesday that he has secured 

enough commitments from world leaders to ensure that the 2015 Paris climate accord will enter into legal force 

this year” 

 

38. O segundo parágrafo do texto apresenta a ideia de que: 

 

a) Ban Ki-moon acredita que a questão climática seja uma reivindicação legal. 

b) Ban Ki-moon não tentará apressar a aprovação do acordo sobre o clima. 

c) Ban Ki-moon tem outros assuntos mais urgentes do que a questão climática. 

d) Ban Ki-moon encara a questão climática como o ponto central de seu legado na ONU. 

 

39. O trecho do terceiro parágrafo: “We are absolutely certain that we will have the Paris agreement entering into force by 

the end of 2016”, pode ser adequadamente traduzido como: 

 

a) Estamos absolutamente certos de que teremos o acordo de Paris entrando em vigor no final de 2016. 

b) Temos certeza absoluta de que Paris forçará a aprovação do acordo até o final de 2016. 

c) Estamos absolutamente certos de que o acordo de Paris será aprovado por força até o fim de 2016. 

d) Temos certeza absoluta de que nós teremos o acordo de Paris entrando à força no final de 2016. 

 

 

40. O quarto parágrafo transmite a ideia de que: 

a) Donald Trump irá acelerar a implantação do acordo climático. 

b) O acordo climático ainda não entrou em vigor porque Donald Trump se opõs a ele. 

c) O candidato republicano Donald Trump não concorda com o acordo climático. 

d) Levará quatro anos para o acordo climático entrar em vigor nos Estados Unidos. 
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ESPANHOL 

37. Assinale a alternativa que melhor traduz os termos em destaque no fragmento abaixo: 

 

“La educación ambiental es clave y hay muchos métodos y propuestas. Pero sobretodo esta no debe desvincularse de 

la realidad cotidiana. Quizás sea importante acostumbrar a los más pequeños, por ejemplo, a leer las etiquetas de 

consumo: que si lleva edulcorantes artificiales o productos que envenenan las agua, etc.” 

 

Disponível em: <http://www.terra.org/categorias/articulos/educar-en-actitudes-sostenibles> Acesso em 20 set. 2016. 

 

a) código de acesso – acaso 

b) palavra-chave – talvez 

c) gabarito – possivelmente  

d) cravo – porventura  

 

38. Assinale a alternativa que melhor traduz os termos em destaque no texto abaixo: 

 

“El aprendizaje verdadero de los niños se basa en la comparación. Los cambios se adoptan cuando tras comparar 

podemos ver los resultados. A menudo muchos programas de educación ambiental dan muchos consejos y pocas 

prácticas. Muchas familias se quejan de que algunos niños no hay manera de sacarlos de la ducha de agua caliente. [...] 

Por tanto, para cambiar cada comportamiento hay que encontrar la comparación con la que puedan comprender que 

la renuncia propia provoca una ganancia a un semejante o al entorno global.” 

 

Disponível em: <http://www.terra.org/categorias/articulos/educar-en-actitudes-sostenibles> Acesso em 20 set. 2016. 

 

a) Após – No meio 

b) Detrás – Aos pequenos  

c) Atrás de – No mínimo 

d) Depois de – Com frequência 

 

39. Assinale a alternativa que melhor traduz os termos em destaque no texto abaixo: 

 

“La República Dominicana cuenta hoy con más de 340 vertederos a cielo abierto, sin ningún control o gestión, altos 

focos de contaminación de la atmósfera y los acuíferos. Afortunadamente, el país está observando un cambio cultural 

que está generando iniciativas que convierten este “problema” en una oportunidad de desarrollo. El mensaje ahora es 

claro: la basura ya no es basura y tiene un valor. Mientras la basura se pueda aprovechar no es basura. El término 

apropiado es desecho, un recurso que primero es materia prima y después un nuevo producto.” 

 

Disponível em: <http://www.dreff.org/dreff2016/basura-o-recurso-experiencia-de-la-republica-dominicana/>  Acesso em 20 set. 2016. 

 

a) depósitos – desenvolvimento – lixo – resíduo 

b) ventiladores – desmoronamento – vassoura – dejeto 

c) vertebrados – desemprego – bússola  – desfeito 

d) vertentes –  acontecimento – bravura – descarte 

 

40.  Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento abaixo: 

 

“El programa ReCrearte, una iniciativa GFDD/Funglode, expondrá ropa, accesorios y artesanías promoviendo la moda 

sostenible y ___ reciclaje ___ país. Esta es una excelente oportunidad para mostrar cómo no todo ___ que se tira es 

basura: puede ser reimaginado y transformado en algo inspirador y hermoso. La exposición tendrá lugar durante el 

DREFF y estará abierta ___  público durante todo el periodo ___ festival.” 

 

Disponível em: <http://www.dreff.org/dreff2016/exposiciones/> Acesso em 20 set. 2016. 

 

a) lo – en lo – lo – a lo – de lo 

b) la – del – el – el – de el  

c) el – en  el – lo – al – del 

d) un – en el – lo – a el – de el 

http://www.terra.org/categorias/articulos/educar-en-actitudes-sostenibles
http://www.terra.org/categorias/articulos/educar-en-actitudes-sostenibles
http://www.dreff.org/dreff2016/basura-o-recurso-experiencia-de-la-republica-dominicana/
http://www.dreff.org/dreff2016/exposiciones/


24 
 

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa prova! 

Sucesso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


