
 1

 

PROCESSO SELETIVO - UFPR LITORAL 2006 
Requisito: Ensino Médio  

18/06/2006 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno com as questões da prova. 

3. Este teste de seleção será constituído de uma prova de conhecimentos gerais, com 40 

(quarenta) questões objetivas e de uma prova de redação com 2 (duas) questões. 

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre 
na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao 
seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de 
não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, bem como o 
uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco 

plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é 
de 5 (cinco) horas. 

11.  Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 horas 
 

INGLÊS     
     
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
  

TURMA 
  

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 

..............................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 
05 -  10 -  15 -  20 -  25 -  30 -  35 -  40 -  

O gabarito estará disponível no site www.nc.ufpr.br 24 horas após o término da prova. 
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RASCUNHO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

A partir de 18 de julho de 2006, o candidato terá acesso ao seu desempenho individual no site do NC (www.nc.ufpr.br). 
Para obter essa informação, deverá ter à mão os seguintes dados: 
 
nº de inscrição: 

senha de acesso: 
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O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03. 
 

A Invasão Brasileira do Orkut 
   [...] 

Boa parte da literatura em ciências sociais sobre comunidades virtuais se ocupa da etnografia desses ambientes 
de interação mediada por computador, buscando desvendar as particularidades de interação social quando ela ocorre em 
um espaço em que os atores se comunicam sem co-presença física. Mas alguns autores se dedicam a questões 
históricas e sociológicas, tentando ver como essa inovação nos modos de interação humana está relacionada com outras 
transformações na mediação técnica da sociabilidade. Nesse sentido, possivelmente a carta como meio de comunicação 
a distância na Antigüidade inaugurou o processo tecnológico de mudança nas formas de interação mediadas entre os 
humanos. Assim, a escrita de uma missiva diplomática na Renascença, a carta de um viajante ao Novo Mundo, um jornal 
distribuído pelos cafés de cidades européias do século 18, ou mesmo o envio de um telegrama ou uma chamada 
telefônica mostram como as inovações na comunicação tecnicamente mediada se deram de modo acelerado na era 
moderna, permitindo que, a custos cada vez menores, mais pessoas produzissem mensagens destinadas a audiências 
cada vez maiores. 

De uma perspectiva filosófica, é possível afirmar que a rápida e bem-sucedida disseminação da internet não 
substituiu, como tantas vezes se disse, o real pelo virtual. Ao contrário, o mundo contemporâneo é cada vez mais objeto 
de uma constante “virtualização do real”. Essa tendência resulta de um processo de sofisticação acelerada das novas 
tecnologias de informação e comunicação, acompanhado do crescimento em grande escala das redes sociais e 
interativas, formais e informais, dos habitantes do planeta. Esse movimento, que envolve simultaneamente sofisticação 
de tecnologias e ampliação de contatos virtuais entre pessoas de todas as partes do mundo, tem levado alguns autores a 
ver nele um efeito revolucionário a até a preconizar a superação da modernidade. Tal movimento não pode, entretanto, 
ser confundido com uma verdadeira mudança qualitativa. 

A despeito desse novo tipo de mediação, os processos de interação social estabelecidos em espaços virtuais 
como o do Orkut parecem superar a suposta impessoalidade que os caracteriza. As modulações sofridas por esse 
espaço revelam sobretudo que a virtualização do real é um processo social ligado às especificidades culturais de seus 
usuários. O Orkut comporta membros de diferentes credos e condutas morais, orientados por regras de convivência que 
visam à construção de uma civilidade entre eles. Uma vez que esses padrões de civilidade obedecem (ou não) à 
diversidade cultural do grupo, o Orkut acaba de se tornar uma cidade virtual moldada à imagem do espaço urbano de 
seus usuários. [...] 

(José Eisenberg & Diogo Lyra. Ciência Hoje, maio 2006.) 
 

 
01 - Segundo o texto, o que pode representar a inauguração de uma nova era histórica? 
 

a) A possibilidade de poder haver interação social mediada entre humanos. 
b) A possibilidade de substituir o real pelo virtual. 
*c) A tendência de usar as tecnologias para aumentar os contatos virtuais entre as pessoas. 
d) O fato de a internet vencer as distâncias reais que a correspondência escrita não conseguia fazer. 
e) A intensificação da impessoalidade que os novos meios de interação virtual permitem. 

 
02 - Tendo em vista o texto, relacione cada ciência com o seu tópico de interesse. 
 

1.  Sociologia (   )  Características da interação social quando não presencial. 
2.  Filosofia (   )  Diferentes formas de interação mediada experimentadas pelos 

humanos. 
3.  História (   )  Explicação do virtual em relação ao real. 
   (   )  O espaço virtual comparado ao espaço urbano. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a) 2 – 2 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 3 – 2. 
c) 3 – 1 – 1 – 2. 
*d) 1 – 3 – 2 – 1. 
e) 2 – 3 – 1 – 3. 

 
03 - Qual das proposições abaixo apresenta uma relação de causa e conseqüência? 
 

a) De uma perspectiva filosófica, é possível afirmar que a rápida e bem-sucedida disseminação da internet não substituiu, 
como tantas vezes se disse, o real pelo virtual. 

*b) Uma vez que esses padrões de civilidade obedecem (ou não) à diversidade cultural do grupo, o Orkut acaba de se tornar 
uma cidade virtual moldada à imagem do espaço urbano de seus usuários. 

c) Nesse sentido, possivelmente a carta como meio de comunicação a distância na Antigüidade inaugurou o processo 
tecnológico de mudança nas formas de interação mediadas entre os humanos. 

d) A despeito desse novo tipo de mediação, os processos de interação social estabelecidos em espaços virtuais como o do 
Orkut parecem superar a suposta impessoalidade que os caracteriza. 

e) Tal movimento não pode, entretanto, ser confundido com uma verdadeira mudança qualitativa. 
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04 - Há 50 anos Guimarães Rosa (1908-1967) publicava de uma vez dois monumentos da literatura brasileira: o romance “Grande 
Sertão: Veredas” e a coleção de novelas “Corpo de Baile”. Meio século, e no entanto ainda há pessoas, inclusive intelectuais, 
que dizem não entender o que ele escreveu. Ótimo sinal. Não se pode desqualificar isso como obtusidade. O motivo parece 
muito outro, ou seja: a linguagem de Rosa permanece como desafio, como fator de deslocamento da situação cômoda do 
leitor condicionado por clichês. O texto que de algum modo não provoca uma reação desse tipo ou já faz parte da história ou 
nem chegará a fazer parte dela. 

(Moacir Amâncio, Cult on line.) 
 

Para o autor, o fato de muitos não entenderem ainda o que Guimarães Rosa escreveu está relacionado: 
 

a) à pouca qualificação do leitor diante das exigências da linguagem literária. 
b) à complexidade da linguagem de Rosa, decifrável apenas por intelectuais. 
*c) ao desafio que o bom texto literário, como o de Rosa, coloca, desestabilizando a leitura previsível. 
d) à reação que se tem à leitura condicionada por clichês, característica renitente na obra de Rosa. 
e) ao arcaísmo da linguagem de Rosa, que já faz parte da história. 

 
05 - Os gráficos abaixo apresentam uma pesquisa sobre trabalho estrangeiro no Brasil. 
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Dados divulgados por Carta Capital, 24 de maio 2006. 
 

Considere as seguintes afirmativas: 
 
1. A maioria absoluta acredita que um profissional de outro país que trabalha no Brasil não compete com o 

trabalhador brasileiro. Apesar de 94% pensarem que a mão-de-obra estrangeira no Brasil contribui para o 
desenvolvimento do país, 36% acreditam ser necessária a criação de barreiras para a entrada desses 
profissionais. 

2. A maioria da população acredita que é necessário criar empecilhos para a mão-de-obra estrangeira. Os dados da 
pesquisa apontam, portanto, para uma visão xenofóbica do problema. 

3. A existência de 73% de mão-de-obra estrangeira não causa reação negativa nos brasileiros, pois 94% 
consideram benéfico o trabalho de estrangeiros entre nós e somente 36% acham que seriam necessárias 
barreiras para deter esses profissionais. 

 
Tendo em vista os gráficos, seria (m) adequado(s) para descrevê-lo(s) apenas o(s) texto(s) em 
 

* Questão com resposta alterada de C para A. 
 

*a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 1 e 2. 
e) 2 e 3. 
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O texto a seguir é referência para as questões 06 e 07. Trata-se de um comentário sobre a Bienal do Livro em S. Paulo. 
 

Auto-ajuda quem? 
 

São 200 mil visitantes estimados só no fim de semana, 320 expositores, 10 mil títulos diferentes, 3.000 lançamentos. Entre 
as obras mais procuradas estão as de auto-ajuda, denominação que parece mais destinada aos autores do gênero que a seus 
leitores. No "salão de idéias", Roberto Shinyashiki fala a uma platéia de cerca de 400 pessoas sobre o relançamento de seu best-
seller "Será que Amar ainda Pode Dar Certo?", que em 18 anos vendeu 1,5 milhão de cópias. 

Na primeira fileira, a maioria é de mulheres. Elas sorriem à toa, assentindo com a cabeça para o palavrório sem rumo, 
pontos ou vírgulas, de Shinyashiki. 

"(...) tenho visto muitas pessoas (ele balança afirmativamente a cabeça, com os olhos muito abertos) e aí de novo falo com 
as mulheres (aponta indefinidamente para a platéia) que jogam suas carências em cima de um parceiro (arqueia as sobrancelhas) 
carência de pai; aí elas encontram um pobre coitado no qual jogam todas essas carências (imita com os braços uma caçamba de 
caminhão virando); ele vai morrer sem oxigênio (risos); os homens estão interessados SIM (ele grita) em amar (pausa longa); se 
os homens me procuram e dizem, "Roberto, qual o segredo de um amor legal (lábios comprimidos, indicando situação delicada)?", 
eu respondo (de chofre): é o tudo ou o nada." 

(Folha de S. Paulo on-line – mar.2006.) 
 
06 - O texto deixa transparecer uma avaliação dos livros de auto-ajuda que pode ser assim resumida: 
 

*a) São obras sem profundidade, que têm mais serventia a quem escreve (pelo lucro que trazem) do que a quem lê. 
b) O sucesso da obra é diretamente proporcional à boa formação de seus leitores. 
c) São obras que atraem as mulheres, pois defendem um ponto de vista feminino sobre o relacionamento. 
d) São obras que dão respostas objetivas a questionamentos tanto masculinos quanto femininos. 
e) São obras que promovem a emancipação dos leitores. 

 
07 - Considere as seguintes afirmativas: 

 
1. A citação do último parágrafo, bem como a descrição dos trejeitos de Shinyashiki, tem por meta ressaltar a 

autenticidade do interesse do escritor pelos problemas de seus leitores. 
2. O texto sugere que as mulheres constituem um público mais enredável, mais suscetível às tramas usadas pelos 

livros de auto-ajuda. 
3. A resposta de Shinyashiki à pergunta feita no final do texto confirma a afirmação feita no segundo parágrafo de 

que o autor proferia um discurso que carecia de nexo. 
4. O objetivo do texto é ressaltar um paradoxo: apesar de os livros de auto-ajuda venderem muito, o público 

interessado em ouvir os seus autores é proporcionalmente muito pequeno. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

 
08 - A) Melhorar a segurança implica investir quantias bem maiores que as que estão sendo aplicadas atualmente. 

B) Melhorar a segurança implica em investir quantias bem maiores que as que estão sendo aplicadas atualmente. 
 
Digamos que alguém está em dúvida a respeito de qual das duas formulações acima estaria de acordo com o padrão 
escrito da língua. Uma forma de resolver isso seria buscar ajuda num dicionário, onde encontraria a seguinte 
explicação: 
 

 Implicar. [do lat. Implicare.] V. t. d. 1. Tornar confuso; enredar, embaraçar, enlear: As nuances implicam a mente. 2. Dar a 
entender; fazer supor; pressupor: “Monopólio por si só implica limitação, é medida coercitiva.” (Cosme Ferreira Filho, 
Amazônia em Novas Dimensões, p. 152). 3. Trazer como conseqüência; envolver; importar. A supressão da liberdade implica, 
não raro, a violência. 4. Tornar indispensável, demandar, requerer. A criação artística implica muita dedicação. T. d. e i. 5. 
Comprometer, envolver. Implicaram-no em crime de furto. T. i. 6. Ser incompatível; inconciliável; não se harmonizar: Uma 
opinião não implicava com a outra. 

(Adaptado do Dicionário Aurélio.) 
 
Diante da explicação do dicionário, conclui-se que a formulação A é a que está de acordo com a norma culta. Que 
informação permite essa conclusão? 

 
a) O verbo implicar pode ser usado como T. i. (Transitivo indireto). 
b) O verbo implicar pode ser usado como T. d. e i. (Transitivo direto e indireto). 
c) O sentido que se pretende é o descrito em 1 e isso, por si só, resolve o impasse. 
*d) O sentido do verbo na frase em questão está entre os descritos como V. t. d. (Verbo transitivo direto). 
e) O sentido pretendido é o dado em 6 e, nesse sentido, o verbo é T. i. 
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09 - Segundo as regras de concordância da língua culta, em que alternativa a flexão do verbo haver, que deve ser usado 
em substituição aos verbos grifados, é obrigatória? 

 
a) Existem muitos pontos que ainda devem ser discutidos antes de fechar o contrato. 
b) Ocorreram várias discussões entre as partes envolvidas durante o trâmite do processo. 
c) Em relação a esse assunto, tem, ainda, os recursos que não foram explicados. 
d) Ninguém sabe quantas crianças estavam na escola naquele momento. 
*e) Embora sem muita certeza do ocorrido, tinham obstinadamente apoiado a posição do diretor. 

 
 

Os ratos são nossos, as soluções têm que ser nossas. Por que botar todo mundo a par das nossas mazelas? Das nossas 
deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo não apenas da sociedade mas da nossa família. De nós mesmos – acrescentou 
apontando para o pé em cima da almofada. 
 
10 - Considerando o trecho acima, extraído do conto “Seminário dos ratos”, e a leitura do livro homônimo, de Lygia 

Fagundes Telles, identifique a alternativa verdadeira. 
 
a) Os contos de Seminário dos ratos, como toda a obra de Lygia Fagundes Telles, representam a tendência literária 

predominante no Brasil no período da ditadura militar, identificada como “literatura-verdade”, ou “literatura-reportagem”. 
b) O trecho citado exemplifica o conservadorismo da visão de mundo de Lygia Fagundes Telles, também presente no conto 

“Senhor Diretor”, em que uma professora denuncia a liberdade excessiva com que o cinema e a televisão passaram a 
representar a sexualidade.  

c) O trecho citado deve ser interpretado de forma irônica, pois é um rato quem condena a transparência no trato dos 
problemas sociais e familiares, ou seja, o conto opera uma inversão total de valores.  

d) Ao lado de Guimarães Rosa e de Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles é responsável pela continuidade de uma 
tradição literária marcada pelo engajamento dos escritores em projetos literários voltados à denúncia das mazelas e 
deficiências da sociedade brasileira. 

*e) O conto citado, bem como a narrativa “A mão no ombro” – em que um homem sonha com sua própria morte –, 
exemplifica uma característica recorrente em Seminário dos ratos: a presença de elementos insólitos nos enredos, às 
vezes aproximando-se da literatura fantástica.   

 
11 - Sobre a peça O santo e a porca, é correto afirmar: 

 
1. Ao recuperar textos clássicos, de Plauto e Molière, Ariano Suassuna mostra o caráter permanente de certas 

características humanas, independentes da sociedade ou do momento histórico. 
2. Os personagens da peça podem ser caracterizados de estereotípicos especialmente porque se constroem, cada 

um, sobre uma dimensão de caráter. 
3. Embora faça parte do cânone da literatura brasileira, a peça é um bom exemplo do trânsito entre a literatura 

erudita e a popular, alcançado por poucas obras e autores. 
4. Apesar de a porca não ser de fato um ícone religioso, é a ela que a devoção de Enricão se dirige. 
5. Os enredos amorosos da peça, especialmente aquele entre os funcionários da casa, são apenas um estofo 

narrativo para que a ação principal possa se desenvolver. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
*b) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

 
12 - Sobre as obras lidas, é correto afirmar: 

 
a) Jorge Amado e Ariano Suassuna têm em comum a região do Brasil em que enquadram seus textos, mas em nenhum 

dos dois casos isso é fundamental para a natureza da obra. 
b) Memórias de um sargento de milícias, da mesma maneira que Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de 

Assis, é um texto de narrativa em primeira pessoa, autobiográfico, em que a voz do personagem narrador reconstrói a 
história de sua vida. 

*c) Escritora de contos e romances, Lygia Fagundes Telles consegue, através de Seminário de Ratos, mostrar o absurdo da 
realidade através de um absurdo ainda maior representado no texto. 

d) A obra de Manuel Bandeira, modernista, corresponde aos padrões da escola: versos livres, ausência de rimas, temas 
inovadores. 

e) Terras do sem-fim revela o padrão de disputa de terra que o Brasil viveu na primeira metade do século XX, não 
mantendo nenhuma correspondência com a atual situação do país. 
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B M C 

 
13 - Preocupada com os preços dos combustíveis, D. Maria trocou seu carro por um modelo flex, que pode ser 

abastecido com gasolina ou álcool. Segundo o manual do proprietário, o carro de D. Maria faz 15 km/l quando é 
abastecido exclusivamente com gasolina e faz 10 km/l quando é abastecido exclusivamente com álcool. Sabendo 
que a capacidade do tanque é de 45 litros, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. Quando o tanque está cheio e abastecido somente com gasolina, o carro pode rodar mais de 630 km. 
2. Quando o tanque está cheio e abastecido somente com álcool, o carro pode rodar mais de 510 km. 
3. Quando o preço do álcool é 70% do preço da gasolina, é mais vantajoso para D. Maria abastecer o carro apenas 

com álcool. 
4. Se o preço da gasolina for 40% superior ao preço do álcool, é mais vantajoso para D. Maria abastecer o carro 

apenas com gasolina. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
 

14 - O esquema abaixo representa uma das extremidades de uma ponte pênsil sustentada por cordas e cabos de aço. No 
triângulo retângulo ABC, o cabo de aço AC mede 5 m e mantém firme o poste AB, que possui 3 m de altura. Para 
aumentar a estabilidade da ponte, um engenheiro sugeriu a instalação de mais um cabo de aço nesta extremidade, 
unindo o ponto A ao ponto médio M do segmento BC. Qual será o comprimento aproximado do cabo AM após sua 
instalação? 
 

 
 
 
 

a) 3,2 m 
b) 3,4 m 
*c) 3,6 m 
d) 3,8 m 
e) 4,0 m 

 
 

 
 

15 - Qual dos pontos abaixo NÃO pertence à reta 
4
3

3
1

+= xy ? 

a) 







6
5,

4
1  

b) 







4
3,0  

c) 







24
19,

8
1  

*d) 







9
8,

3
2  

e) 







9
7,

12
1  

 
16 - Uma companhia aérea internacional possui vôos regulares para Inglaterra, Itália e Alemanha, de modo que: 
 

• um avião chega de Londres a cada três dias. 
• um avião chega de Roma a cada quatro dias. 
• um avião chega de Berlim a cada cinco dias. 

 
Sabendo-se que, no dia 1º de junho de 2006, coincidiu de chegarem os três aviões no mesmo dia, em qual das datas 
abaixo essa coincidência ocorrerá novamente? 
 
a) 23 de agosto de 2006 
b) 12 de julho de 2006 
*c) 31 de julho de 2006 
d) 10 de agosto de 2006 
e) 02 de setembro de 2006 
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17 - Suponha que uma bactéria tenha formato cúbico e que sua dimensão seja da ordem de 10-5 m. Supondo que existam 
esses organismos, qual é a ordem de grandeza do número de bactérias que em média podem ser confinadas em 1,0 cm3? 
 
*a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 

 
18 - Um motorista dirige um carro na rodovia Alexandra-Matinhos do litoral do Paraná a 90,0 km/h. O motorista vê uma 

placa de aviso de lombada, e 0,500 s após pisa no pedal dos freios. Após um intervalo de tempo de 5,00 s, ele chega 
à lombada a uma velocidade de 18,0 km/h. O deslocamento total desde o instante em que o motorista vê a placa até 
chegar na lombada é: 
 
a) 75,0 m. 
b) 12,5 m. 
c) 125 m. 
*d) 87,5 m. 
e) 81,2 m. 
 

19 - Entre as inúmeras descobertas que o cientista inglês Isaac Newton, considerado um dos maiores gênios da ciência, 
realizou, podemos citar as leis da dinâmica, que hoje levam o seu nome, as três leis de Newton. Em relação a essas 
leis, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Da primeira lei decorre o conceito de inércia, a qual está relacionada com a grandeza escalar massa. 
2. A segunda lei, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, estabelece uma relação entre a 

força e a aceleração a que uma partícula está sujeita. 
3. A terceira lei é conhecida como a lei da ação e reação, e as forças assim denominadas estão sempre aplicadas 

sobre um mesmo corpo. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
*d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

20 - Uma partícula eletricamente carregada possui uma velocidade de módulo v no ponto M e descreve uma trajetória em 
forma de um arco de círculo MN no plano xy, conforme figura abaixo. Admitindo-se que existe somente um tipo de 
campo uniforme nessa região, este se refere a: 
 

 
a) campo magnético paralelo ao plano xy. 
b) campo elétrico paralelo à direção y. 
*c) campo magnético perpendicular ao plano xy. 
d) campo elétrico perpendicular ao plano xy. 
e) campo magnético paralelo à direção y. 
 
 

 
 

As questões 21 e 22 referem-se ao texto a seguir. 
 

“A escravidão de africanos nas Américas consumiu cerca de 15 milhões ou mais de homens e mulheres arrancados de suas terras. O 
tráfico de escravos através do Atlântico foi um dos grandes empreendimentos comerciais e culturais que marcaram a formação do 
mundo moderno e a criação de um sistema econômico mundial. A participação do Brasil nessa trágica aventura foi enorme. Para o 
Brasil, estima-se que vieram perto de 40% dos escravos africanos. (...) E a escravidão penetrou cada um dos aspectos da vida 
brasileira. Além de movimentarem engenhos, fazendas, minas, cidades, plantações, fábricas, cozinhas e salões, os escravos da 
África e seus descendentes imprimiram marcas próprias sobre vários outros aspectos da cultura material e espiritual deste país, sua 
agricultura, culinária, religião, língua, música, artes, arquitetura... a lista é longa e já estamos cansados de ouvi-la.” 

(REIS, João José e GOMES, Flávio dos Santos (orgs.). Liberdade por um fio. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 9.) 
 

21 - Sobre a relação entre o Sistema Colonial e a escravidão, é correto afirmar: 
 

a) O tráfico de escravos africanos era combatido pelos defensores da política econômica conceituada genericamente pela 
denominação de Pacto Colonial. 

b) No Brasil, em seus mais de trezentos anos de escravidão, prevaleceu o aprisionamento de indígenas nativos, apesar do 
número expressivo de africanos que para cá vieram. 

*c) Um traço marcante do período, na América colonizada pelos portugueses, foi a resistência dos africanos escravizados. 
d) A utilização em larga escala da mão-de-obra escrava prejudicou o principal fundamento do lucro desmedido da 

Metrópole portuguesa: o monopólio baseado na exploração da lavoura colonial. 
e) Na época, a hierarquia da Igreja Católica denunciou a tragédia da escravização de homens e mulheres, arrancados de 

suas terras no continente africano. 

y 

x 

v 

M 

N 
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22 - Tendo em vista a declaração de que “a escravidão penetrou cada um dos aspectos da vida brasileira”, considere as 

afirmativas a seguir: 
 

1. A contribuição africana para a culinária brasileira informa que o consumo de alimentos é influenciado tanto por 
escolhas do paladar quanto por significados de ordem cultural e social. 

2. O candomblé é um exemplo de marca espiritual da cultura africana bem recebida e assimilada pelas autoridades 
do período colonial brasileiro. 

3. As reticências utilizadas na última frase citada no texto denotam a extensão da contribuição africana para a 
sociedade brasileira. 

4. O reconhecimento da participação da cultura material africana na formação social brasileira é a base da 
ausência de concepções racistas contra o negro no Brasil. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
*b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
23 - “A história das artes não é uma única história, mas, em cada país, pelo menos duas: aquela das artes enquanto praticadas e 

usufruídas por uma minoria rica, desocupada ou educada, e aquela das artes praticadas ou usufruídas pela massa de 
pessoas comuns. (...) No que toca à absorção do jazz pela cultura oficial, é uma forma de exotismo, como a escultura africana 
ou a dança espanhola, um dos tipos de exotismo ‘nobres selvagens’ pelos quais os intelectuais de classe média e das 
classes altas tentam compensar as deficiências morais de sua vida, especialmente hoje, século XX, depois de terem perdido 
a certeza da superioridade de seu estilo de vida.” 

 
(HOBSBAWM, Eric. História social do jazz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 32-33.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a incorporação de padrões culturais diversificados na sociedade 
contemporânea, considere as afirmativas a seguir: 

 
1. A resistência dos intelectuais de classe média em apreciar o jazz revela o quanto esse estilo musical permanece 

prisioneiro de guetos culturais marginalizados socialmente. 
2. A incorporação de elementos culturais percebidos como exóticos é uma prática disseminada entre os 

integrantes da denominada “minoria rica ou educada”. 
3. A distinção entre duas modalidades de arte, estabelecida por Hobsbawm, coloca em debate a dificuldade de 

acesso a determinados bens culturais por parte de setores sociais destituídos de capital econômico. 
4. O fandango caboclo, dança com presença no litoral paranaense desde o período colonial, é uma manifestação 

cultural típica de arte popular praticada pelos indivíduos identificados no texto como “pessoas comuns”. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
24 - Leia o trecho do poema a seguir. 
 
 “(...) Malditas sejam 

as cercas vossas, 
as que vos cercam 
por dentro, 
gordos, 
sós, 
como porcos cevados; 
fechando, 
com seu arame e seus títulos, 
fora de vosso amor, 
aos irmãos!” 
 
(Terra nossa, liberdade, D. Pedro Casaldáliga.) 

 
Com base nos conhecimentos sobre a História do Brasil, é correto afirmar que o texto do poeta se refere ao problema 
permanente da concentração: 

 
a) do potencial industrial em determinadas regiões do país. 
b) da atividade comercial em determinados setores de produção. 
c) do poder sob a influência de determinados partidos políticos. 
*d) da estrutura fundiária nas mãos de determinados indivíduos. 
e) da atividade religiosa sob o controle de determinados grupos sociais. 
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25 - Assinale a alternativa correta. 
 
a) O setor primário recebe essa denominação por operar com padrão tecnológico mais simples do que os demais setores. 
b) O setor secundário compreende as indústrias responsáveis pelo processamento de recursos naturais e é o setor 

econômico que responde pela maior parte do PIB nos países desenvolvidos. 
*c) O setor terciário abrange as atividades de prestação de serviços e sua expansão é determinada pela urbanização e pela 

modernização das atividades produtivas. 
d) O comércio constitui o setor quaternário e sua importância econômica é maior em países de grande extensão territorial e 

muito populosos, devido ao alto custo de circulação de mercadorias nesses países. 
e) O setor terciário é predominante na composição da População Economicamente Ativa (PEA) em países subdesenvolvidos, 

como o Brasil, devido à debilidade do setor industrial, situação inversa à que existe nos países desenvolvidos. 
 

26 - “Os países que adotavam economias planificadas possuem perspectivas bem diferenciadas entre si na nova ordem mundial, 
ligadas às tradições histórico-culturais de cada povo. A relativa unidade que havia nesse bloco se rompeu a partir do final dos 
anos 80, em especial com a dissolução da URSS. Esta representava o grande modelo ou exemplo para os demais, além de 
potência econômica e militar que garantia uma certa coesão ao bloco.” 

 
(Adaptado de: VESENTINI, J. W. A nova ordem mundial. 2ª ed. SP: Ática, 1996. p. 48-49, Série Geografia Hoje.) 

 
Com base no enunciado e nos conhecimentos de geopolítica, assinale a alternativa correta. 

 
a) Cuba conseguiu manter seu ritmo de crescimento econômico e seu elevado IDH durante a crise do socialismo, motivo 

pelo qual não precisou fazer alterações em seu sistema de economia planificada. 
b) A comparação entre as duas Coréias fornece um exemplo eloqüente de sucesso do socialismo real. 
c) Os países africanos que adotaram o modelo socialista não padecem mais dos mesmos problemas que afligem o 

restante da África Negra, tais como conflitos étnico-tribais, desnutrição e elevado analfabetismo. 
d) Na China, país de economia planificada em transição, não existem desigualdades sociais. 
*e) A perestroika foi a política de desregulamentação econômica e de desestatização implementada na ex-URSS com o 

objetivo de salvar sua economia, e terminou quando da desintegração territorial do país. 
 
27 - Certas regiões praieiras, tais como a do município de Matinhos, no litoral paranaense, apresentam grande mobilidade 

populacional ao longo do ano. Esse movimento, que é favorável à sobrevivência da região, tem algumas 
características próprias. Acerca desse movimento, é correto afirmar: 
 
a) É um movimento migratório pendular. 
b) Pode ser caracterizado como emigração. 
c) Denomina-se transumância. 
d) Faz parte do crescimento vegetativo da região. 
*e) É um deslocamento temporário. 

 
28 - O território brasileiro, ocupando aproximadamente 8.500.000 km² da América do Sul, é reconhecido como um país 

continental. Tal circunstância traz uma série de implicações, tanto do ponto de vista físico como humano, sendo 
correto afirmar: 

 
a) Devido à continentalidade, o Brasil faz fronteira com os demais países sul-americanos e, por essa razão, detém a 

liderança política entre eles. 
b) A continentalidade do território propiciou uma diversidade de raças que, na atualidade, caracteriza o povo brasileiro. 
c) A vasta dimensão do território brasileiro justifica, nos dias de hoje, a localização dos grandes centros urbanos no litoral. 
*d) A biodiversidade encontrada no território brasileiro tem a ver com a sua dimensão continental, determinando os mais 

diversos ecossistemas, resultantes de sua localização, que varia desde a área equatorial, indo além do Trópico de 
Capricórnio, em condições subtropicais. 

e) As características geológicas de certas áreas do território brasileiro determinantes de reservas petrolíferas propiciam a 
recente autonomia brasileira na produção de petróleo e têm como explicação o fator continentalidade.  

 
29 - Nos últimos anos, dois acidentes envolvendo navios que transportavam combustíveis ocorreram na Baía de 

Paranaguá. Esses acidentes trouxeram um grave impacto ambiental e econômico para a região: em 2001, o cargueiro 
Norma bateu numa rocha e derramou 392 mil litros de nafta no mar. A nafta é formada basicamente por alcanos 
alifáticos de cadeiras lineares entre 5 e 12 carbonos. Em 2004, o navio Vicuña explodiu no Porto de Paranaguá e 
derramou cerca de 4 mil toneladas de metanol, além de outros 291 mil litros de óleo diesel e lubrificantes. Estima-se 
que a contaminação por óleo atingiu cerca de 170 quilômetros da costa paranaense. 

 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) O metanol, cuja estrutura é CH3-OH, é uma molécula inflamável, volátil e solúvel em água. 
b) Para os alcanos alifáticos de cadeias lineares, o ponto de ebulição das moléculas aumenta com o aumento do número 

de carbonos. 
c) Os alcoóis são mais reativos que os hidrocarbonetos, devido ao fato de serem polares. 
*d) A alta dispersão do óleo diesel no litoral paranaense se deu pela sua alta solubilidade em água. 
e) O aumento de grupos hidroxila em uma molécula de álcool aumenta a sua solubilidade em água. 
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30 - Imagine que exista a necessidade de se analisar o teor de cloreto em um certo volume de água do mar. Para tal, 25 
mL dessa água foram coletados e, após separação das espécies interferentes, essa amostra foi precipitada com 
AgNO3 em meio levemente ácido. O precipitado (AgCl) foi filtrado, lavado e secado em estufa, pesando 0,030 g. 
Calcule o teor de NaCl nessa água, em g.L-1. 
Massas atômicas: Na = 23; Cl = 35,5; Ag = 108; N = 14; O = 16. 

 
a) 0,012 g.L-1 
*b) 0,48 g.L-1 

c) 0,030 g.L-1 
d) 0,24 g.L-1 
e) 0,14 g.L-1 

 
31 - Em 1984, na cidade de Bhopal, Índia, o vazamento de grandes quantidades de isocianato de metila, usado na 

fabricação do inseticida Sevin, matou mais de duas mil pessoas e trezentas mil foram contaminadas, no maior 
acidente industrial químico da história. A toxicidade do isocianato de metila é conseqüência da sua reação rápida 
com grupos hidroxila, amino e tióis, presentes em peptídeos e proteínas, inativando as funções biológicas dessas 
substâncias. 

 

+       

OH O
C

N

H

CH3

O

CH3N C O

isocianato de metila 1-naftol Sevin  
 

Com base nas informações do texto, assinale a alternativa que apresenta substâncias que reagem com o isocianato 
de metila. 

 
a) acetato de etila e benzeno. 
*b) 2-propanol e 1-propilamina. 
c) 1-propilamina e benzeno. 
d) acetato de etila e 3-pentanona. 
e) 3-pentanona e 2-propanol. 

 
32 - Um dos graves problemas ambientais do litoral do Estado do Paraná se refere à contaminação dos seus rios e 

canais. Esta ocorre principalmente pelo despejo de esgoto doméstico sem tratamento e conseqüente 
comprometimento dos índices de qualidade da água do mar, destino final dessas águas. Uma das soluções 
encontradas é o aproveitamento da matéria orgânica poluidora transformando-a em gás, através da seguinte reação 
anaeróbia realizada por bactérias: C6H1206 + 3H2O → 3CH4 + 3HCO3

- + 3H+. Essa reação ocorre em um equipamento 
denominado biodigestor. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. O butano é o principal gás produzido pelos microorganismos nos biodigestores, podendo ser canalizado e 

utilizado como fonte de energia para o cozimento de alimentos. 
2. A principal reação realizada pelos microorganismos existentes em ambiente anaeróbio leva à produção do 

metano. 
3. O metano também contribui para o fenômeno de efeito estufa através de sua liberação no processo de digestão 

animal.  
4. A presença de metais pesados no esgoto doméstico, tais como chumbo (Pb), cádmio (Cd) e mercúrio (Hg), 

provoca uma grande mortalidade dos organismos aquáticos, devido ao excessivo consumo de oxigênio da 
água. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
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33 - Considerando o sistema ABO de tipagem sangüínea, o indivíduo 1 como um receptor universal e os indivíduos 2 e 3 

como doadores universais, qual a probabilidade do indivíduo 4 NÃO ser doador universal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10% 
b) 25% 
c) 33% 
*d) 50% 
e) 75% 

 
 

34 - As mitocôndrias são organelas fundamentais para o funcionamento adequado da maioria das células eucarióticas 
aeróbicas. Considere as afirmativas abaixo supondo que, num organismo animal, uma alteração genética provocou a 
perda total da funcionalidade das mitocôndrias. 
 
1. Os espermatozóides desse animal perderiam sua motilidade. 
2. As células desse animal teriam um desequilíbrio iônico sério, uma vez que a bomba de Na+/K+ deixaria de 

funcionar. 
3. O transporte de glicose por difusão facilitada poderia continuar ocorrendo normalmente. 
4. As células musculares estriadas esqueléticas continuariam a se contrair e relaxar normalmente. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

35 - Atualmente, no Paraná, existe uma polêmica discussão sobre o cultivo da soja transgênica e da soja convencional. 
Sobre o assunto, considere a seguinte situação hipotética: um fiscal ambiental do governo foi até uma plantação de 
soja próxima a uma Unidade de Conservação, para testar se era variedade transgênica. O agricultor da pequena 
propriedade era cadastrado como produtor orgânico e produzia em menor quantidade, portanto se recusava a usar 
qualquer produto transgênico. Após o teste efetuado, constatou-se que a plantação continha soja transgênica. 
Confuso, o fiscal foi verificar as plantações de soja vizinhas em grandes propriedades e constatou que também eram 
transgênicas. Com base nos testes, qual a conclusão mais plausível a que o fiscal poderia chegar sobre o que estava 
acontecendo naquele local? 
 
*a) O teste deu positivo porque os polinizadores levaram o pólen de estames de flores de soja transgênica das propriedades 

vizinhas para os estigmas de flores de soja convencional do pequeno agricultor, gerando sementes com genes 
transgênicos. 

b) Houve erro no teste, uma vez que o agricultor se recusava a utilizar qualquer produto transgênico. 
c) Apesar de serem duas variedades, a soja transgênica e a soja convencional possuem exatamente a mesma carga 

genética, e o teste é falho em detectar as diferenças. 
d) O teste deu positivo porque os polinizadores levaram o pólen de estames de flores de soja convencional para os 

estigmas de flores de soja transgênica, gerando sementes convencionais somente nas grandes propriedades. 
e) O teste deu positivo porque provavelmente ocorreu uma mutação genética na plantação do pequeno agricultor, gerando 

a soja transgênica. 
 

 
1 2 

3 

4 
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Em 2002 o Governo Federal estruturou a Vigilância Ambiental em Saúde, inserido no Sistema Único de Saúde. Tal implantação 
significou um avanço fundamental nas ações de promoção e proteção à saúde da população brasileira, através de monitoramento 
e do controle de uma variedade de problemas decorrentes do desequilíbrio do meio ambiente, visando a eliminar ou a reduzir a 
exposição humana a fatores ambientais prejudiciais à saúde. 

(Fonte: Funasa, 2002.) 
 
36 - Sabendo que muitas doenças que ocorrem no litoral do estado do Paraná e no Vale do Ribeira são causadas pela 

demasiada alteração dos ecossistemas naturais, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A tuberculose é uma doença de caráter epidêmico que atinge camadas sociais menos favorecidas da população, 
podendo ser prevenida através da vacina BCG e da melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda. 

2. A Doença de Chagas é provocada pelo protozoário Trypanossoma cruzi, que necessita de um molusco 
hospedeiro para manter seu ciclo de infecção no ser humano. 

3. Medidas de saneamento urbano, melhoria da qualidade de vida e hábitos de higiene pessoal podem evitar a 
exposição da população a doenças como a cólera. 

4. Algumas doenças causadas por insetos, como a malária, febre amarela, dengue, doença de Chagas e 
leishmaniose, podem ser combatidas através do controle e monitoramento de seus vetores na natureza. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

 
The first official World Cup 

 
 
The 1932 Summer Olympics, held in Los Angeles, did not plan to include football as part of the programme due to the low 1 
popularity of football in the United States. FIFA and the IOC also disagreed over the status of amateur players, and so football was 2 
dropped from the Games. FIFA president Jules Rimet thus set about organizing the inaugural World Cup tournament to be held in 3 
Uruguay in 1930. The national associations of selected nations were invited to send a team, but the choice of Uruguay as a venue 4 
for the competition meant a costly trip across the Atlantic Ocean for European sides. Indeed, no European country pedged to send 5 
a team until two months before the start of the competition. Rimet eventually persuaded teams from Belgium, France, Romania, 6 
and Yugoslavia to make the trip. In total 13 nations took part – seven from South America, four from Europe and two from North 7 
America.8 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Football_World_Cup) 
 
37 - What information is in the text? 
 

a) The names of all the countries which participated in the first World Cup. 
b) The stadium where the final match took place. 
c) The date of the first match. 
d) The team which won the tournament. 
*e) The country which hosted the first World Cup. 
 

38 - According to the text, the reason football was not included in the 1932 Summer Olympics was: 
 

a) Football was a professional sport only in South America in the 1930`s. 
*b) Football was not popular enough in the United States. 
c) FIFA and Jules Rimet had different ideas about the event. 
d) There were not enough football teams for the contest. 
e) Amateur football players could not participate in both the Olympic games and in the World Cup. 

 
39 - Consider the following affirmatives: 
 

1. The first World Cup was In Uruguay. 
2. Jules Rimet organized the first Word Cup. 
3. Jules Rimet was the first president of FIFA. 
4. No European teams participated in the first World Cup. 
 
According to the text. 

 
a) Only affirmatives 1, 3 and 4 are correct. 
b) Only affirmatives 1, 2 and 4 are correct. 
c) Only affirmatives 2 and 4 are correct. 
d) Only affirmatives 1 and 3 are correct. 
*e) Only affirmatives 1, 2 and 3 are correct. 

 
40 - In the sentence “ Rimet eventually persuaded teams from Belgium, France, Romenia and Yugoslavia to make a trip” 

(lines 6 and 7), the underlined word means: 
 

a) hipothetically 
b) seldom 
*c) finally 
d) sometimes 
e) possibly 
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RASCUNHO

RASCUNHO

REDAÇÃO 
 
O trecho abaixo foi retirado de uma entrevista do psicanalista brasileiro Renato Mezan a Veja. 
 
Veja – O que a psicanálise tem a dizer hoje sobre a melhor forma de educar os filhos? 
Mezan – Acho pertinente essa questão do limite, da qual tanto se fala atualmente. Pais que, em crianças, foram educados de 
forma muito rígida passam para o extremo oposto com os próprios filhos – a tolerância total. O resultado é a delinqüência, porque 
uma criança precisa de um quadro de referência no qual haja muito amor, mas também mostre claramente o que é permitido e 
proibido. A ausência disso gera ataques de angústia na criança, os famosos “pitis” em restaurantes ou consultórios de pediatras. 
No caso específico do Brasil, acho que existe até um componente cultural nessa questão de falta de autoridade. 
Veja – Como assim? 
Mezan – Pelo fato de nossa formação social ter sido tão autoritária, penso que um elemento contemporâneo brasileiro é 
justamente a contestação de qualquer autoridade. Estamos nos transformando num povo de litigantes. Raramente há uma lei que 
não seja contestada por alguém, mesmo que ela tenha sido produzida legitimamente e seja uma boa lei, no sentido de beneficiar 
um grande número de pessoas. Um resultado disso é a “indústria de liminares”. 
 
Utilizando no máximo 8 linhas, resuma em discurso indireto o conteúdo do trecho da entrevista, de modo que o seu texto 
englobe perguntas e respostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robert Mankoff, Veja, 3 de maio de 2006. 

 
Entre 7 e 10 linhas, desenvolva um texto explicando por que, ao dizer que é mais otimista, o personagem cria um efeito de 
humor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite mínimo 
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