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Orientações Gerais
1) Confira seu material do exame:
a) Caderno de Questões (com 50 questões);
b) Folha de Redação;
c) Ficha de Respostas para leitora óptica;
d) Formulário de Avaliação do processo seletivo.
2) Verifique se a identificação na Folha de Redação e na Ficha de Respostas corresponde ao seu
número de inscrição.
3) Se desejar, utilize as folhas em branco do Caderno de Questões para rascunho da Redação.
4) Assine a Lista de Comparecimento. Ela será passada aos candidatos, durante o exame, pelo Fiscal de
Sala.
5) MUITO CUIDADO no preenchimento da Ficha de Respostas:
a) Preencha TOTALMENTE o campo correspondente à letra da resposta até cobri‐la
completamente, conforme as instruções encontradas na própria Ficha. Utilize somente caneta
preta ou azul de ponta grossa;
NUNCA coloque apenas um X ou um TRAÇO sobre a resposta;
NÃO PREENCHA FORA DO CAMPO MARCADO PARA A LETRA;
b) Qualquer rasura anulará a questão;
c) Qualquer questão, em que seja assinalada MAIS DE UMA ALTERNATIVA, será considerada nula;
d) Questões sem opção assinalada serão consideradas nulas.
Importante: Não há substituição de Ficha de Respostas ou de Folha de Redação rasuradas.
6) A duração do exame é de 4h (das 14h às 18h – horário de Brasília).
7) Aguarde o sinal para o início do exame.
8) Os candidatos somente poderão ausentar‐se da sala após 1 hora do início do exame.
9) Os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos.
10) Ao concluir o exame, confira o Cartão de Respostas e entregue‐o juntamente com a Folha de
Redação e o Formulário de Avaliação. Não devolva o Caderno de Questões.

CANDIDATOS AO CURSO DE TEOLOGIA – ATENÇÃO!!!
O exame do livro Nisto Cremos (10h‐Horário de Brasília) e a Entrevista (14h‐Horário de Brasília)
acontecerão no dia 21/11, presencialmente, apenas no UNASP Campus Engenheiro Coelho, para os
candidatos classificados na primeira etapa.
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Redação
Observações:
Leia as duas propostas e escolha uma delas;
Assinale, na folha apropriada, o tema escolhido;
Lembre‐se de que a produção de seu texto dissertativo argumentativo requer o uso da língua escrita
culta e que dissertar é expor ideias de modo claro e coerente, portanto, suas conclusões devem
decorrer da argumentação que você tiver apresentado;
Seu texto deverá ter, pelo menos, quinze linhas escritas e não deve ultrapassar as linhas da folha de
redação;
Você poderá usar, para rascunho, as folhas em branco do Caderno de Questões, que não será
recolhido;
Passe a limpo sua redação na folha própria, que tem sua identificação. Use caneta azul ou preta;
Dê um título ao seu texto.

PROPOSTA A: TRABALHO – BÊNÇÃO OU ESCRAVIDÃO
Os dois textos que você vai ler apresentam diferentes visões a respeito do trabalho. O primeiro
aponta‐o como elemento de humanização, sendo que através dele o homem desenvolve suas
habilidades, sua imaginação, atingindo, assim, sua própria liberdade. No segundo texto ele surge como
elemento de submissão, pois é abordado o aspecto cruel do trabalho no mundo contemporâneo,
contrariando as expectativas de que a tecnologia proporcionaria ao homem maior tempo de lazer.
Relacione esses textos e, com base nas ideias neles contidas, além de outras que você julgar relevantes,
redija uma dissertação.
TEXTO 1
A VISÃO FILOSÓFICA SOBRE O TRABALHO1
Pelo trabalho, o homem transforma a natureza. Essa atividade se distingue da ação animal porque
é dirigida por um projeto (antecipação da ação pelo pensamento) e, portanto, é deliberada, intencional.
Pelo trabalho, é estabelecida uma relação dialética entre a teoria e a prática: o projeto orienta a ação e
esta altera o projeto, que de novo altera a ação, fazendo com que haja evolução dos processos
empregados; o que gera um processo histórico. Além disso, para que esse distanciamento da ação seja
possível, é preciso que o homem tenha a linguagem, pela qual representa o mundo (torna presente no
pensamento o que está ausente) e comunica‐se com o outro. O trabalho se realiza, então, e sobretudo,
como atividade coletiva.
Mas o trabalho, além de transformar a natureza, humanizando‐a, além de proceder à “comunhão”
(à união) dos homens, transforma o próprio homem. “Todo trabalho trabalha para fazer um homem ao
mesmo tempo que uma coisa”, disse Mounier. Isto significa que pelo trabalho o homem se autoproduz,
desenvolve as suas habilidades, a imaginação; aprende a conhecer as forças da natureza e a desafiá‐las;
aprende a conhecer suas próprias forças e limitações; relaciona‐se com os companheiros e vive os afetos
de toda relação; impõe‐se uma disciplina. O homem não é sempre o mesmo, pois o trabalho altera a
visão que ele tem do mundo e de si mesmo.
E se, num primeiro momento, a natureza se apresenta aos homens como destino, será o trabalho
a condição da superação dos determinismos: essa transcendência é propriamente a liberdade. Por isso, a
liberdade não é alguma coisa que é dada ao homem, mas é o resultado da sua ação transformadora
sobre o mundo, segundo seus projetos.

1

1º ano do Ensino Médio, Colégio Eduardo Gomes, Disponível em http://www.egemfoco.com.br/VISAO_FILOSOFICA_TRABALHO/
A%20visao%20filosofica%20sobre%20o%20trabalho.pdf, . Acesso em: 10 jul. 2009
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TEXTO
O2

No filme, Tempos Modeernos, Chapllin faz uma crítica
c
à visão
o taylorista d
do trabalho nas
n indústriaas,
proceesso de racionalização que reduz o ho
omem ao pap
pel de engren
nagem.
uz a uma fraagmentação do saber, po
ois o trabalh
hador perde a
A fragmenttação do trabalho condu
noção
o de conjunto do processso produtivo
o. Não há envvolvimento afetivo
a
ou inttelectual com
m o trabalho
oe
a relaação torna‐see fria, monóttona e apática. A produçção deve sattisfazer as neecessidades do mercado e
não d
do trabalhado
or.
uz
Marx obserrvou que pro
odução é ao
o mesmo tem
mpo consum
mo, pois quando o trabalhador produ
algo, além de con
nsumir matééria prima e os próprios instrumento
os de produçção, que se desgastam aao
m utilizados,, ele tambéém consomee as suas fforças vitais nesse trab
balho. (www.logoscolegio.com.br
serem
/adm/d
download.asp?arq
quivo ‐ Similares)

PRO
OPOSTA B: BENEFÍCIOS DA LEIITURA
Levando em
m conta os ttextos abaixo
o, redija umaa dissertação
o argumentaando a respeeito das ideias
neles contidas e também sob
bre outros p
pontos que cconsidere peertinentes em relação à leitura com
mo
nsadora que produz sabeer linguístico,, ordena os pensamento
os e estimulaa a imaginaçãão
atividade compen
ora num conttínuo processso de aprend
dizagem.
criado
TEXTO
O1
uto, sim senh
hor; nunca haavia aprendido, não sabiaa explicar‐se(...)Nunca virra uma escolla.
“Era um bru
Por issso não consseguia defender‐se, botaar as coisas n
nos seus lugaares.(...) Se lhe tivessem
m dado ensino,
encon
ntraria meio de entendê‐‐la. Impossíveel, só sabia lidar com bich
hos.”(Vidas Secaas, Graciliano Ram
mos)
TEXTO
O2
ua língua, surgem homen
“Quando as pessoas nãão sabem faalar ou escreever adequaadamente su
ns
decididos a falar e escrever po
or elas e não para elas.” (W
Wendel Johnson))
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Conhecimentos Gerais e Atualidades
1. “O mercado financeiro encorajou o endividamento da Grécia e de outros países e ajudou‐os a maquiar
suas contas públicas (Goldman Sachs e JP Morgan). Não advertiu sobre os riscos de suas dívidas
(Standard & Poor’s e outras agências) ou do mercado imobiliário (93% dos títulos sub‐prime de 2006
com classificação AAA – a mais alta possível – tiveram de ser rebaixados a ‘lixo’ até o início de 2010) e
pôs à venda títulos que sabiam destinados a virar pó (Goldman Sachs, UBS, Citi, Bank of America,
Deutsche Bank).
Foram levados pelas próprias negociatas à beira da falência, arrastando toda a economia consigo”. Antônio
Luiz M.C. Costa. Carta Capital, maio de 2010, p.56

Pela descrição do texto, as práticas econômicas que levaram “à beira da falência”, muitas economias
do mundo em 2008 podem ser chamadas de:
(a) New Deal
(b) Nacional‐desenvolvimentismo
(c) Nacionalismo
(d) Neoliberalismo
(e) Neocolonialismo
2. Neste ano, a eleição para Presidente da República se polarizou entre o PT e PMDB de um lado e
PSDB e DEM do outro. Todos estes partidos nasceram direta ou indiretamente do processo de
abertura política no início da década de 80 do século passado. Relembrando este processo, NÃO se
pode afirmar que:
(a) PMDB foi a designação dada ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB, no fim do bipartidarismo
da Ditadura Militar instalada no Brasil em 1964.
(b) O PFL – Partido da Frente Liberal, hoje denominados DEM – Democratas, surgiu das divergências
entre os políticos que sustentaram a Ditadura. No final do Regime Militar, tentaram emplacar uma
postura de democratas.
(c) O PSDB fez parte da oposição ao Regime Militar durante os seus 21 anos de vigência, embora não
de maneira tão atuante como o MDB. Sua sigla significa Partido da Social Democracia Brasileira
(d) O Partido dos trabalhadores nasceu da confluência, ou da participação de intelectuais, sindicalistas
e da Igreja Católica. Desta última, recebeu forte influência da chamada Teologia da Libertação.
(e) O PSDB foi o único partido, dos quatro citados, que não nasceu diretamente do processo de
abertura política, sendo fundado, como dissidência do PMDB pouco antes da promulgação da
Constituição de 1988. Tem entre seus líderes antigos políticos peemedebistas como Fernando
Henrique Cardoso.
3. Segundo Zigmund Bauman, sociólogo polonês, a América Latina viu nos últimos anos um avanço nas
conquistas democráticas em países como Brasil, Bolívia e Venezuela. Na Venezuela, o conjunto de
reformas empreendidas pelo presidente Hugo Cháves é chamado por ele mesmo de:
(a) Revolução Bolivariana, evocando a memória de Simón Bolívar, El Libertador.
(b) Revolução Leninista, evocando a memória de Vladmir Lênin, líder da Revolução Russa de 1917.
(c) Revolução Liberal, evocando a memória das revoluções francesas do século XIX.
(d) Revolução Martista, evocando a memória de José de San Martin, libertador da Argentina.
(e) Revolução Democrática, evocando a memória da independência da Venezuela.
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4. Em 2002, logo após Luiz Inácio Lula da Silva ser declarado presidente eleito do Brasil, Albert Fishlow,
diretor do Instituto de Estudos Latino‐Americanos da Universidade de Colúmbia, EUA, declarou: “Vai
haver uma continuidade da política econômica que está sendo seguida pelo governo Fernando
Henrique Cardoso.” No que diz respeito às diferenças entre os dois governos podemos citar:
(a) Houve um completo abandono da política de estabilidade monetária por parte do governo de Lula e
aprofundamento da dívida externa. Contudo, Lula adotou uma política externa mais independente e
ousada.
(b) Houve uma maior preocupação com a intervenção do Estado na economia, tendo Lula decretado a
revisão dos contratos de venda das estatais privatizadas na Era FHC.
(c) O Brasil de Lula abandonou de vez a política regionalista e aprofundou a dependência econômica e
política em relação aos EUA, como fez FHC.
(d) O Presidente Lula deu maior atenção aos problemas sociais, ampliando o Programa Bolsa Família,
criado por FHC, porém, com a diferença de atrelá‐lo ao Programa Fome Zero, este sim, criado no
atual governo.
(e) O governo de Lula criou e ampliou programas sociais, tais como o combate à miséria e à fome como
o Bolsa Família, Fome Zero e Luz para Todos. Desenvolveu uma política externa de liderança entre
países mais pobres e de notória independência em relação aos EUA.
5. O chamado BRIC é uma sigla que reúne as iniciais dos seguintes países emergentes:
(a) Brasil, Romênia, Irlanda e China
(b) Brasil, Romênia, Inglaterra e China
(c) Brasil, Rússia, Irlanda e China
(d) Brasil, Rússia, Inglaterra e China
(e) Brasil, Rússia, Índia e China
6. “[...] a ideologia generaliza interesses particulares e os dá como se fossem universais. Por exemplo, a
ideologia da competitividade corresponde à luta econômica que a burguesia trava nos meios do poder
financeiro e industrial. Mas os ideólogos do capitalismo procuram demonstrar que a competição é uma
necessidade universal, até fundada na biologia, em Darwin.” Alfredo Bosi. Entrevista, Carta Capital, 2 de junho de 2010,
p.63.

Baseado no texto, o que podemos entender sobre ideologia?
(a) É uma inversão do real. Uma tentativa deliberada de tornar universal, valores que são, de fato,
particulares.
(b) É uma representação do real. Uma tentativa inconsciente de tornar universal, aquilo que é para o
bem de todos.
(c) É uma construção do virtual. Uma tentativa deliberada de tornar consciente coletivo, aquilo que
pertence à comunidade.
(d) É uma versão do real. Uma tentativa imoral de individualizar o capital social gerado das relações
sociais.
(e) É uma desconstrução do real. Uma tentativa amoral de tornar os princípios de Darwin um
patrimônio universal.
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7. Um dos discursos mais contundentes da atualidade é do fim das regras tradicionais e a busca
gerenciada do divertimento e do prazer. Assim, no lugar do patriotismo, emerge “um patriotenimento,
uma folia procurada com avidez e eminentemente festiva. (BAUMAN, Zigmunt. Vida para o consumo: sujeitos como
mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 98)

No Brasil, o conceito de patriotenimento tem se enraizado com força. No futuro é possível
divisar elementos fortalecedores deste comportamento:
(a) Na possibilidade de o Brasil se tornar a maior rota de turismo sexual e tráfico de pessoas,
principalmente com a realização dos jogos olímpicos em 2016.
(b) Na realização de uma política de educação voltada para as práticas esportivas, em destaque para os
esportes de massa, tais como futebol, vôlei e natação.
(c) Na realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014, bem como dos Jogos Olímpicos no Rio de
Janeiro em 2016, ambos dando a impressão de o Brasil ter sido “aceito” no seleto grupo de países
desenvolvidos.
(d) Na realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, pois nesta Cidade ocorrerá também, e
ao mesmo tempo, a I Conferência Mundial sobre Patriotismo e Civilização, patrocinada pela
UNESCO.
(e) Na realização da Copa do Mundo de Futebol pela segunda vez no Brasil, porém, com a realização da
primeira Olimpíada de Inverno no continente Sul‐Americano.

8. Falando do golpe de 1964: “Neste ponto a Constituição foi observada: Mazzilli tornou‐se presidente
em exercício. A assunção ao poder da Revolução, nascida de um ato arbitrário, estava agora seguindo a
mais estrita constitucionalidade. Não seria este o último exemplo de semelhante esquizofrenia.”
(SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Castelo a Tancredo. 7ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p.46)

A ditadura militar brasileira durou 21 anos, de 1964 a 1985, e seus efeitos são sensíveis até hoje.
Sua emergência se coaduna com o contexto global da guerra fria e ao regional, quando a América Latina
mergulhou no autoritarismo de direita, patrocinado pelos EUA. Contudo, a ditadura militar brasileira se
diferenciou das demais ditaduras sul‐americanas, por uma esquizofrenia relatada por Thomas Skidmore.
Tal esquizofrenia seria:
(a) Um regime autoritário, uma ditadura que manteve uma aparência de legalidade, com alternância de
ditadores, imoral e ilegitimamente eleitos, um parlamento funcionando quase que totalmente de
fachada e uma Constituição, obviamente feita sob medida para servir à opressão.
(b) Uma forma de organização do poder militar, que embora detentor do “monopólio da violência”, era
capaz de se dobrar aos anseios populares, ao permitir que o presidente fosse o civil Ranieri Mazzilli,
vice do cassado João Goulart.
(c) Um resultado da união tecnoburocrática, dos militares com engenheiros, administradores e
economistas, que deu origem ao pensamento tecnocrata que dominou o Brasil da ditadura. Essa
união foi capaz de tornar o Brasil um país com pleno acesso à cidadania, apesar do baixo
crescimento econômico.
(d) Um modelo de governo democrático e participativo, pois os militares utilizaram todos os quartéis
espalhados pelos lugares mais afastados do país como pontos de troca de informações com a
população, mesmo politicamente sendo o Brasil governado pelo ditador Castello Branco.
(e) Um exemplo de ditadura de esquerda, marxista e comunista, mas que respeitou a Constituição nos
detalhes mais importantes, tais como o direito ao voto e a sucessão presidencial. Fato que permitiu
que o vice de João Goulart se tornasse o presidente em exercício.
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9. “Dessa perspectiva, a Independência pressupunha, lado a lado, um elemento puramente
revolucionário e outro elemento especificamente conservador.” FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil.
5ª ed. São Paulo: Globo, 2006. p. 50.

A frase de Florestan Fernandes pode significar que:
(a) A Independência não representou uma revolução, pois em si, estava carregada de elementos
conservadores.
(b) A Independência foi uma revolução, pois rompeu a colonização. Os elementos conservadores como
a escravidão, não tiveram grande importância.
(c) A Independência não foi, de fato, uma revolução, pois manteve elementos conservadores, tais
como o latifúndio e a escravidão, não alterando a sociedade. O elemento revolucionário, não teve
grande relevância.
(d) A Independência foi uma revolução, na esfera política, pois rompeu a colonização. Contudo, não foi
uma revolução na esfera social, pois manteve o latifúndio e a escravidão.
(e) A Independência não foi uma revolução, pois em si, estava carregada de elementos conservadores
na esfera política e, revolucionários na esfera social.

10. Desde a época do ministério, Fernando Henrique Cardoso defendeu uma política econômica
centralizada na ideia de combate à inflação. Isso demandou alguns “sacrifícios da nação”, logicamente
não de todos. Nesse contexto foi lançado o Plano Real, que:
(a) Trouxe estabilidade econômica ao Brasil, junto com taxas de juros altíssimas, forte incentivo à
especulação financeira, endividamento público e maior dependência externa.
(b) Trouxe estabilidade econômica ao Brasil, junto com forte investimento do Estado em infraestrutura
básica, privatizações das estatais e, forte afastamento do capital estrangeiro, aumentando nossa
autonomia econômica.
(c) Trouxe estabilidade econômica ao Brasil, junto com taxas de juros baixíssimas, o que incentivou o
consumo, tornando o mercado interno muito dinâmico, fortalecendo o setor produtivo da
economia e abertura de milhares de vagas no mercado de trabalho.
(d) Trouxe estabilidade econômica ao Brasil, junto com taxas de crescimento acima da média dos países
emergentes. Isso concorreu para o enfraquecimento da imagem do Brasil no exterior, escasseando
o crédito no FMI.
(e) Trouxe estabilidade econômica ao Brasil, junto com o combate à corrupção, fim dos monopólios,
privatização de estradas e aeroportos, independência na política externa, provocando um
afastamento das relações bilaterais Brasil‐EUA.
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Fundamentos Bíblico‐Cristãos
11. An
nalise a charrge a seguir. Marque a allternativa qu
ue melhor exxplica a visão
o bíblica sobre a revelaçãão
de De
eus:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

D
Deus é sublim
me e não pod
de ser ´comunicado´
D
Deus é sublim
me e não pod
de ser ´comp
preendido´
D
Deus está revvelado na natureza criadaa
D
Deus usa o silêncio como resposta
A
Alternativas A e B estão ccorretas

12. Em
m entrevista à ABC Newss, o físico ingllês Stephen H
Hawkings declarou:
ber por que o universo exxiste, por qu
ue há algo maior
m
do que o nada”. (Steephen Hawking, eex‐
“Quero sab
professor da Universiidade de Cambridge. Site: C
Criacionismo, Michelson Borgess, http://www.o
outraleitura.com.b
br/web/artigo.ph
hp?
artigo=4
400:Declaracoes__polemicas_de_Stephen_Hawkingg, acessado em 8//09/2010).

A Bíblia explica a origeem do univeerso de mane
eira oposta à visão do p
prof. Hawkin
ngs. Marque a
altern
nativa que co
orresponde à compreenssão bíblica da origem do universo:
(a) D
Deus criou o processo evo
olutivo do un
niverso
(b) D
Deus condensou energia criativa á um
ma célula origginal
(c) D
Deus usou um
ma explosão cósmica para criar e mod
delar o univeerso
(d) D
Deus criou o universo porr Sua palavraa
(e) A
Alternativas C e D estão corretas
c
13. N
Na visão prottestante, a B
Bíblia contém
m 66 livros e cerca de 4
40 autores. O livro sagraado foi escritto
duran
nte um longgo período de
d tempo. A redação começou
c
com
m Moisés, no
n Antigo TTestamento, e
termiinou com o aapóstolo Joãão, no Novo Testamento
o. Os períodos que marccam o início e término d
do
proceesso de redaçção da Bíbliaa são, aproximadamentee:
(a) 22
200 a.C e 90 d.C
d
(b) 195
50 a.C e 90 d.C (c) 1450
0 a.C e 90 d.C
C
(d) 10
000 a.C e 90 d
d.C (e) 800
0 a.C e 90 d.C
C
14. Seegundo o rellato de Êxodo 19 e 20, em
m que montee entregou Deus
D
as tabu
uas dos Dez M
Mandamento
os
a Moiisés?
(a) M
Monte Moriá,, (b) Monte M
Megido, (c) M
Monte Carmeelo, (d) Montte das Oliveirras, (e) Montte Sinai
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15. Marque a ordem correta em que aparecem os evangelhos no cânon do Novo Testamento:
(a) Mateus, Marcos, Lucas e João (b) Mateus, Marcos, João e Lucas
(c) Mateus, João, Marcos e Lucas (d) Mateus, Lucas, Marcos e João
(e) Mateus, Lucas, João e Marcos
16. Segundo o evangelho de Mateus, o que detalhou o profeta Miquéias (AT) acerca do nascimento de
Jesus?
(a) Que seria anunciado por uma estrela brilhante
(b) Que nasceria em uma manjedoura
(c) Que nasceria na cidade de Belém
(d) Que seus pais se chamariam José e Maria
(e) Que nasceria de uma virgem
17. Assinale a opção que corresponde ao cumprimento da profecia de Jesus:
“Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e
os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as
coisas que estão escritas”. Lucas 21:20‐22.
(a) Destruição de Jerusalém por Nero, em represália ao incêndio de Roma de 64 d.C
(b) Destruição de Jerusalém por exércitos romanos, em 70 d.C
(c) Destruição de Jerusalém por rebeldes judeus e zelotes, em 87 d.C
(d) Destruição de Jerusalém por Júlio César de Roma, em 53 a.C
(e) Destruição de Jerusalém por Artaxexes I, imperador Persa, 424 a.C
18. Em João capítulo 4, a Bíblia descreve um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana junto ao
poço de Jacó. Neste capítulo, pela primeira vez nos evangelhos, Jesus faz a extraordinária afirmação:
(a) Que judeus são mais nobres que samaritanos
(b) Que a samaritana não deveria dirigir‐lhe a palavra por ser Ele judeu
(c) Os samaritanos e os judeus seriam reconciliados
(d) Que Ele, Jesus, era o Messias de Deus enviado ao mundo
(e) O templo de Jerusalém estava destinado à ruína
19. Na noite que precedeu a crucifixão, Jesus anunciou no cenáculo que um dos discípulos era traidor.
Com que demonstração identificou Jesus o discípulo que o trairia?
(a) Com um denário (moeda) de ouro (b) Deixando de lavar os pés de Judas
(c) Durante Sua oração de despedida (d) Com um beijo respeitoso no rosto
(e) Com um pedaço de pão molhado
20. No Salmo 22, a Bíblia apresenta uma profecia escrita pelo rei Davi (cerca de 900 a.C):
“Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?... todos os que me vêem zombam de mim,
estendem os lábios e meneiam a cabeça… um ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram‐me
as mãos e os pés… posso contar todos os meus ossos… repartem entre si as minhas vestes, e lançam
sortes sobre a minha túnica”. Salmos 22:1‐18.
Assinale a alternativa que melhor se aplica ao cumprimento desta profecia:
(a)
(b)
(c)
(d)

Últimas palavras de Davi, enquanto seus mantos reais são sorteados durante a sua morte
Útimos momentos de Jó, enquanto seus amigos zombam de seu estado vergonhoso
Últimos momentos de Jesus na cruz, quando seus pés e mãos são traspassados
Últimos momentos de Paulo de Tarso, antes de ser decapitado em Roma

(e) Parábola do bom samaritano, quando os bandidos o deixam semi‐morto e sem roupa
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Língua Estrangeira ‐ Inglês
TEXT 1
Which essentials of modern living – excluding real essentials such as clean water, sanitation, hospital,
schools, sufficient food, warm clothing, etc – would you be least willing to do without? The car? The
dishwasher? The cheap flight? There’s one thing I can think of – the internet. It’s not an exaggeration to say
that I can’t now imagine life without it. It’s been a constant presence throughout my working life and I do
sometimes genuinely wonder what being, say, a journalist must have been like without having a research tool
as powerful and immediate as the internet. Just imagine it: picking up a telephone and actually ringing
someone for information. Or taking the trouble to get your coat and walk down to the local library.
I think many of us would feel bereft if the internet was somehow taken from us. So we should have a
genuine sense of fear today that some internet bigwigs are being quoted as saying that a “perfect storm” is
now threatening the very future of the internet.
“In an energy‐constrained world, we cannot continue to grow the footprint of the internet… we need
to rein in the energy consumption,” said Subodh Bapat, vice‐president at Sun Microsystems. “We need more
data centers, we need more servers. Each server burns more watts than the previous generation and each
watt costs more. If you compound all of these trends, you have the perfect storm.” The carbon footprint of
the internet is growing exponentially. The report says that the internet is now “leapfrogging other sectors like
the airline industry that are more widely known for their negative environmental impact”.
Earlier this year, Google caused quite a stir when it revealed that the carbon footprint of the average
Google search was 0.2 grams of carbon dioxide. The amount sounds trivial until you learn that more than 200
million Google searches are made every day globally. Google is now even considering floating its energy‐
hungry data centers out at sea. That way it can use wave and tidal power to provide the electricity needed to
run the servers and sea water to help to keep them cool. But can such innovations keep up with growing
demand? You tube is, apparently, one of the most energy draining components of the internet. Just think
what the carbon footprint of Susan Boyle’s popular title turn is now that it’s reached the “100 million views”
landmark?
Might we now have to ration our use of the internet to ensure its very survival? If so, what would be
considered a fair share of the internet? Thirty minutes of browsing a day per person? Fifty megs of download
a day? Just as we are being asked to “do our bit” for the environment by flying less, using public transport
more, eating less meat the like, might we now be asked to download fewer multimedia files? Or pay more for
the privilege once we pass our rationed threshold?
From: SPEAK UP. São Paulo: Editora Rickdan, n. 276, p. 41. set. 2010. (Adapted)
21. Select the appropriate title for the text 1.
(a) The man and his modern life.
(b) New ways of communication.
(c) Don’t take away my internet.
(d) Life and its technology.
(e) Who is going to pay for it?
22. Select the CORRECT proposition according to text 1. From the text you can conclude that:
(a) We need more energy to run the internet.
(b) The airline industry is widely known for their environmental negative impact.
(c) Now we don’t have to ration the use of the internet to ensure its very survival.
(d) It’s an exaggeration to say that people cannot survive without internet.
(e) To reduce the negative environmental impact we cannot continue to grow the footprint of the
internet.
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23. Select the question that CAN BE ANSWERED according to the text 1.
(a) Would you like to pay the costs of Google?
(b) What is the most energy draining components of the internet?
(c) How much money does Google company make?
(d) Who is the responsible for the energy crisis and why?
(e) Would life be different without essentials of modern living?
24. The statements in italics below were extracted or adapted from the text. They are all correct.
Select the proposition in which the statement in number 1 CONTRADICTS the statement in number 2.
(a) 1. The carbon footprint of the internet is growing exponentially.
2. We are facing a dramatic increase of the carbon footprint of the internet.
(b) 1. I think many of us would feel bereft without internet.
2. Many people would fell a little bit lost without net.
(c) 1. We need more servers, we need more data centers.
2. There should be more servers and data centers.
(d) 1. In an energy‐constrained world, we need to rein in the energy consumption.
2. In an energy‐constrained world, we need to increase energy consumption.
(e) 1. It is hard to imagine a journalist without a research tool as the internet.
2. It is hard for a journalist to work without any research tool like the internet.
25. Select the proposition which contain CORRECT translation for the underlined words, according to text 1.
(a) … the internet is “leapfrogging other sectors”… = atrasando outros setores
(b) If you compound … = Se você compor
(c) … be considered a fair share… = uma quota justa
(d) … to do our bit… = fazer o impossível
(e) ... to grow the footprint ... = deixar diminuir o impacto sobre o ambiente
26. Select the proposition in which both words can CORRECTLY complete the sentence, according to text 1.
(a) It’s been a constant presence _______ my working life.
throughout – in every part of
(b) I can’t imagine my life _______ internet.
without – using
(c) We would feel lost if the internet was ________ taken from us.
somewhat – somehow
(d) Each server burns more watts than the ________ generation.
previous – dangerous
(e) Nobody survives without ________ connected to the net.
been – being

27. Choose the CORRECT proposition to complete the first part of the statement, according to text 1.
The carbon footprint of the internet …
(a) is growing more than the other sectors such as the airline industry.
(b) could soon implode, having outstripped all available energy supplies.
(c) was causing a genuine sense of fear in the past.
(d) might rein in the energy consumption.
(e) had a powerful and immediate research tool.
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Accorrding to the ccartoon:

Avvailable at http:///img514.imageshack.us/img5114/4702/nintenddogs02eng4en.jppg
Acccess on Septem
mber 26, 2010

28. Th
he main messsage of this cartoon is:
(a) People don’tt care much about
a
pets.
(b) TThe boy is faacing a probleem with his ggarbage.
(c) He doesn’t liike to be con
nsidered a game addicted
d.
be so addictivve that somee people mayy forget impo
ortant things.
(d) Games can b
(e) He is not doiing his houseehold chores properly.
29. A
According to the cartoon, the expresssion (1) ‐ pla
ay dead and
d the phrasaal verb (2)‐ take out havve
the m
meaning in Po
ortuguese ass:
(a) (1) – ser morrto (2) – enteerrar o lixo.
(b) (1) – fingir‐see de morto (2) – retirar o lixo.
ue vai matarr (2) – limpar a área do lixxo.
(c) (1) – fingir qu
(d) (1) – morrer (2) – queimaar o lixo.
(e) (1) – fingir‐see de morto (2) – enterrarr o cachorro.

he phrase: Th
This game is sso addictive, the meaning of the und
derlined word
d is:
30. Th
(a) EEmpolgante.
(b) Interativo.
(c) Instrutivo.
Construtivo.
(d) C
(e) V
Viciante.
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Língua Portuguesa
Leia o anúncio de campanha ccomunitária e responda aas questões p
propostas:

Se você jogar o óleo pelo rallo,
ele pode vvoltar pra voccê.
Não jogue o óleo usado d
de
frituras na pia ou no ralo. U
Um
litro deste resíduo, que vvai
paraar nos rios, co
ontamina cerca
dee 1 milhão dee litros de águ
ua,
equivalente ao
a consumo d
de
uma pesso
oa em 14 ano
os.
Recicle!
Arm
mazene seu ó
óleo de cozinh
ha
em
m garrafas PET, depositand
do
no local in
ndicado em seeu
condomíniio.

ubstituindo‐se a preposiição “de” (em
m “de frituraas” ) por outtra para se obter
o
um sen
ntido coerentte
31. Su
e posssível ao conttexto, teríam
mos várias op
pções, meno
os:
Não jogue o óleo
ó usado ccom fritura.
(a) N
(b) N
Não jogue o óleo
ó usado eem fritura.
(c) N
Não jogue o óleo
ó usado eentre fritura.
(d) N
Não jogue o óleo
ó usado n
na fritura.
(e) N
Não jogue o óleo
ó usado p
para fritura.
32. A
Assinale a aalternativa q
que apresen
nta três verrbos, no im
mperativo affirmativo, co
om a mesm
ma
conju
ugação de “armazene” e que possa su
ubstituí‐lo seem alterar o sentido da m
mensagem.
(a) C
Colete, junte, guarde, deiixe, despeje
(b) D
Deixa, colete, junte, guard
da ,despeja
(c) C
Colete, junte, guarda, deiixe, despeja
(d) D
Despeja, juntte, guarda, deixe, colete
(e) C
Colete, junte, guarda, deiixa, despeje
33. Q
Qual provérb
bio relacionaa‐se ao sentiido da frase “Se você jo
ogar o óleo p
pelo ralo, ele pode voltar
para vvocê.”? Conssidere o conttexto em que ela foi escrrita.
(a) N
Não faças aos outros aquilo que não q
queres que te façam.
(b) TTudo o que semear, isso também
t
ceiffará.
(c) Q
Quem dá aoss pobres, empresta a Deu
us.
(d) D
Do homem é o errar, da b
besta, o teim
mar.
(e) Q
Quem não teem cão, caça com gato.
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34. Michel Charolles indica quatro princípios fundamentais responsáveis pela coerência textual:
1.Meta‐regra da repetição – um texto coerente deve ter elementos repetidos;
2.Meta‐regra da progressão – um texto coerente deve caracterizar‐se por renovação do suporte
semântico;
3.Meta‐regra da não‐contradição – num texto coerente, o que é dito depois não pode contradizer
ou o que foi dito antes ou o que ficou pressuposto;
4.Meta‐regra da relação – num texto coerente, o conteúdo deve estar adequado a um estado de
coisas no mundo real ou em mundos possíveis.
De acordo com a explicação acima, assinale a alternativa incorreta:
(a) “óleo, ele, o óleo usado de frituras, deste resíduo, seu óleo” são exemplos da meta‐regra da
repetição.
(b) “jogar o óleo pode ser prejudicial a você... não faça isso... 1 litro dele nos rios contamina 1 milhão
de litros de água...Recicle... Armazene...Deposite...” exemplificam a meta‐regra da progressão.
(c) Não há contradição entre não jogar o óleo , não contaminar, reciclar, armazenar e depositar em
outro lugar. Assim, há meta‐regra da não‐ contradição.
(d) O texto não apresenta a meta‐regra da relação. Basta analisar a frase da chamada, que não tem
nada a ver com a realidade. Desceu pelo ralo, adeus!
(e) O texto apresenta a meta‐regra da relação pois o conteúdo da publicidade está adequado às demais
campanhas de reciclagem de lixo ou resíduos e à preservação do meio ambiente.

35. Leia o texto a seguir:
Excelentíssimo Sr. Juiz
Certa vez, ao transitar pelos corredores do fórum, fui chamado por
um dos juízes ao seu gabinete.
‐ Olha só que erro ortográfico grosseiro temos nesta petição.
Estampado, logo na primeira linha do petitório, lia‐se:
"Esselentíssimo juiz". Gargalhando, o magistrado me perguntou:
‐ Por acaso esse advogado foi seu aluno na Faculdade?
‐ Foi sim ‐ reconheci. Mas onde está o erro ortográfico a que o
senhor se refere ?
O juiz pareceu surpreso:
‐ Ora, meu caro, acaso você não sabe como se escreve a palavra
excelentíssimo?
Então expliquei‐me:
‐ Acredito que a expressão pode significar duas coisas diferentes.
Se o colega desejava se referir a excelência dos seus serviços, o
erro ortográfico efetivamente é grosseiro. Entretanto, se fazia
alusão à morosidade da prestação jurisdicional, o equívoco reside
apenas na junção inapropriada de duas palavras. O certo então seria
dizer "esse lentíssimo juiz".
Depois disso aquele magistrado nunca mais aceitou, com
naturalidade, o tratamento de excelentíssimo juiz. Sempre pergunta:
‐ Devo receber a expressão como extremo de excelência ou como
superlativo de lento?
(Texto que circulou pela internet. Fonte indicada: Revista da OAB‐SC, dezembro de 2002).
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Assinale a alternaativa incorretta sobre o teexto anteriorr:
morístico estáá na possibilidade da
(a) A chave para o entendimento de seu caráter (leveemente) hum
p
palavra “Esseelentíssimo”, cuja grafia desvia‐se
d
do padrão, ser devidamente
d
e segmentad
da e lida como
““Esse lentíssimo”, ou sejaa, ao invés dee uma palavrra (excelentísssimo), teríam
mos duas (essse
lentíssimo).
detonado justtamente pelaa operação d
de comparaçãão de dois significados po
ossíveis paraa
(b) O humor é d
o mesmo enu
unciado com base na segmentação daa palavra exccelentíssimo..
(c) Na escrita, a duplicidade de leituras p
para a palavrra excelentísssimo está maarcada pela ssua grafia
d
desviante do padrão: no lugar
l
de xc, o
ocorre ss (altternativas disstintas de esccrita para /s//).
(d) A “brincadeirra” expressa um ponto dee vista sobre o funcionam
mento da justtiça brasileiraa. Não é de
h
hoje que ouvvimos dizer que a justiça eem nosso país é muito lenta, ou moro
osa.
(e) G
Gêneros com
m predomínio
o do discurso
o narrativo, co
omo este, freequentemen
nte apresentaam a analogia
ccomo uma dee suas estratégias de orgaanização.
36.
Uai sô!
Uai, rilés".
É isso aí. O futuro é "U
Ou seja: SSem fios e em
m Minas Geraais. (Gustavo
o Duarte)
Este texto
o apresenta u
uma versão h
humorística d
do acesso à ttecnologia
Wireless.

Assinale a alternaativa que justifica a escritta da palavraa wireless no
o texto:
(a) O autor comeeteu um deslize ortográfiico, evidenciaando um preeconceito lingguístico.
(b) ““Uai, rilés” e o termo ingllês “wireless”” se equivaleem, pois significam sem vvinho (para descer goela
aabaixo).
(c) EExiste apenass uma forma correta de falar
f
(que se aproxima daa escrita padrrão). Como a palavra é
eestrangeira, eestá sujeita a qualquer ggrafia.
(d) A escrita foi segmentadaa de forma nãão‐convencio
onal, apoiand
do‐se em um
ma grafia influ
uenciada pelo
o
m
modo de falaar (uma transscrição da falla: rilés) e pelo dialeto qu
ue caracterizaa o personaggem (a
eexpressão ua
ai é típica doss falantes do estado de Minas
M
Gerais)).
(e) A fala de umaa região ou d
de um grupo social é quem determinaa a grafia de uma palavra estrangeira..
N
Neste caso, o autor da ch
harge teve lib
berdade paraa definir a graafia dessa palavra estranggeira.
37. A televisão ttem que ser vista ______ um prism
ma crítico, p
principalmen
nte as telenovelas, ______
audiêência é signifiicativa. Temo
os que procu
urar saber ______ elas prendem tanto os telespectaadores.
Preen
nchem de mo
odo correto as lacunas acima, respecctivamente:
(a) A nível de/as quais/por que
(b) SSobre/que/porquê
(c) SSob/cuja/porr que
(d) EEm nível de/ccuja a/porqu
ue
(e) SSob/cuja a/porque
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‐ É incríveel a importânccia do dedo
indicador!
‐ Um patrrão faz assim ccom o dedo
indicador... e três mil op
perários vão
para a rua!
‐ AAAAAH!...
‐ Esse deeve ser o tal indicador de
desempreego de que tanto se fala.

“
ccom mais dee um sentido
o. A essa quaalidade que aas
38. Nessa tirinha,, Mafalda ussa a palavra “indicador”
p
mais de um signifficado denom
mina‐se:
palavvras têm de possuir
(a) P
Pleonasmo
(b) A
Aliteração
(c) SSinédoque
(d) P
Polissemia
(e) M
Metonímia
39. Observe o carrtaz abaixo ee, a partir da frase “um ch
hapéu faz to
oda diferençaa”, assinale a opção que
or se ajusta à leitura induzida pela propaganda:
melho

(a) A
As figuras da propagandaa evocam duaas personalid
dades históricas que revo
olucionaram a política e o
ccinema; a figura sem chap
péu, de modo negativo e a com chapéu, de modo
o positivo.
(b) A figura sem chapéu reprresenta “o gêênio do mal “e
“ a figura co
om chapéu reepresenta “o
o gênio do
b
bem”.
(c) U
Usar chapéu conduz a um
ma mudança de atitude e de personalidade
(d) O chapéu é u
um acessório indispensávvel para quem
m quer ser influente e popular.
(e) EEstão corretaas as alternattivas a e b

40. Do
os termos su
ublinhados n
nas frases abaixo, o único
o que está in
nadequado ao contexto o
ocorre em:
(a) O mundo está na iminênccia de enfren
ntar o aumen
nto da fome d
devido à escaassez de alim
mentos.
(b) A
Ao fazer cópiias de filmes e músicas peela internet, é preciso terr cuidado para não infringgir a lei.
(c) O município que
q se torno
ou símbolo daa emigração brasileira paara os EUA, teenta se adap
ptar ao
m
movimento migratório
m
inverso.
(d) A cobrança de juros excesssivos, com o objetivo dee aferir lucro exagerado, desestimula
d
o
ccrescimento da produção
o.
(e) G
Gastaram som
mas vultosass na campanh
ha eleitoral.
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Matem
ática
má
41. Você
V
sabe o que são números Pitagóricos? Núm
meros Pitagó
óricos são oss inteiros qu
ue cumprem a
equaçção de Pitágo
oras a² + b² = c² . Por exeemplo: 3, 4 e 5, são núm
meros Pitagórricos, pois se substituirmo
os
na eq
quação de Pittágoras 3 no lugar de a e 4 no lugar dee b, o resultaado de c seráá igual ao quaadrado de 5.
Agora que vvocê conhecce os número
os Pitagórico
os, qual alterrnativa correesponde a ou
utra sequênccia
úmeros Pitaggóricos?
de nú
(a) 1
1, 3 e 5
(b) 2, 4 e 6
(c) 6
6, 8 e 12
(d) 1
12, 16 e 20
(e) 1
13, 15 e 17
bairro de determinada
42. O mapa a sseguir repreesenta um b
cidade, no qual ass flechas indiicam o sentid
do das mãos do tráfego.
oi planejado
o e que caada quadra
Sabe‐‐se que essse bairro fo
representada na figura é um terreno quaadrado, de lado igual a
metros.
200 m
Desconsideerando‐se a largura das rruas, qual serria o tempo
mínim
mo, em minu
utos, que um
m ônibus, em
m velocidadee constante
e iguaal a 40 km/h
h, partindo d
do ponto X, demoraria p
para chegar
até o ponto Y?
(a) 1,5
5 min. (b) 1
15 min. (c) 2
2,5 min. (d) 25 min. (e) 0,15 min.
43. Os números fo
oram criadoss, ao longo d
da história, diante da neccessidade do homem de uma forma d
de
quantidades. As primeeiras represeentações nu
uméricas ap
pareceram eem razão d
da
representar as q
ntagem dos animais,
a
porr exemplo. O
Os pastores soltavam seu rebanho peela
necesssidade de see fazer a con
manh
hã e contavam
m esses anim
mais através de pedrinhas que eram ccolocadas nu
um saco. Paraa cada animaal,
usavaa‐se uma ped
drinha. Ao final do dia, aao buscar o rebanho, os pastores co
ontavam de fforma inverssa,
retirando do saco uma pedrinha para cadaa animal.
o
formaas de represeentação num
mérica, como
o nós em cordas ou risco
os
Nessa épocca existiam outras
do que cada região utilizaava uma form
ma diferente..
feitoss em ossos e pedras, send
ue precisava de uma forrma única dee representaar essas quan
ntidades, para
O homem percebeu qu
facilitar o entendimento entree os diferentees povos.
Os egípcios foram um dos primeiross povos a criaar um sistema de numeraação.

Sisttema de numeraçção dos povos egíípcios

UNASP
P - Processo Seletivvo Nacional 2011

Comitê dee Processo Seletivo (COSEL)

p. 1
19
Os romanos também in
nventaram uma forma de contar as coisas,
ou seeja, o seu sistema dee numeração conhecido
o como nú
úmeros
romanos. Podemo
os encontrá‐‐los até hojee, sendo usados na escriita dos
os, em relógiios, capítuloss de livros, no
omes dos papas, etc.
século
Porém, os n
números quee usamos foram criados pelos indian
nos, no
Nortee da Índia, em
e meados do século V da era crristã. As primeiras
inscriçções apareccem aproxim
madamente da forma ccomo escrevvemos.
Desco
obriram as po
osições de oss colocar parra formar os números maaiores.
Mas foram os árabes q
que difundiraam essa form
ma de contaagem e
por issso ficaram cconhecidos ccomo indo‐arábicos, atraavés de um ggrande
matem
mático cham
mado al‐Khwāārizmī, que d
deu o nome às representações
numééricas de “alggarismos”. (Poor Jussara de Barrros – Pedagoga, hhttp://www.escolakids.com/a‐histooria‐dos‐algarism
mos.htm).
ouco da histtória dos alggarismos, deetermine a q
quantidade d
de
Após essa apresentaçãão de um po
núme
eros diferenttes com três algarismos d
distintos quee existem no
o nosso sistem
ma de numeeração é:
(a) 84
40 (b) 720 (c) 648 ((d) 81 (e) 7
72
plana de um cilindro circu
ular reto,
44. Uma elipse é uma seção p
que intersectta o cilindro é oblíquo ao
o eixo do
em que o plano q
de nome
cilindro (figura 1). É possíveel construir um sólido d
oide que, quando seccionado
s
por três planos
elipso
perpeendiculares entre si, mostra elip
pses de diferentes
semieeixos a, b e c, como na figgura 2. O volume de um elipsoide
de semieixos a,b e c é dado po
or V

4
.a.b.c .
3

Considere u
um produtor de melanciaas, fruta cujo
o formato
psoide. Ele d
deseja embaalar cada
é aprroximadamente um elip
uma d
das melanciaas em uma ccaixa na form
ma de paraleelepípedo reetângulo. Parra melhor accondicioná‐laas,
ele prreencherá o eespaço vazio
o da caixa com
m material amortecedor de impactoss, como serraagem.
Suponha que sejam a, b e c, em cm, as medidas dos sem
mi‐eixos do elipsóide que modela aas
melan
ncias, e quee sejam 2a,, 2b e 2c, rrespectivameente, as meedidas das arestas da caixa. Nessaas
condiições, qual é o volume de
e material am
mortecedor necessário em
e cada caixxa?
(a) V = 8abc cm³
(b) V = 4/3πabc cm³
c
(c) V = abc(4/3π – 8) cm³
(d) V = abc(8 + 4//3π) cm³
(e) V = abc(8 – 4//3π) cm³

deu terrenoss para que faamílias construíssem
45. O governo ced
c
a condiição de que no mínimo 94% da
suas residências com
área do terreno fosse mantida como árrea de preservação
ambieental. Ao receber o terrreno retangular ABCD, eem que

AB

BC
, Antôn
nio demarco
ou uma área quadrada no
o vértice
2

A, paara a construção de suaa residência,, de acordo com o
desen
nho, no qual AE

AB
é lado do quadrado.
5
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Nesse caso
o, a área definida
d
por Antônio attingiria exattamente o limite determinado peela
condiição se ele:
(a) D
Duplicasse a medida do laado do quadrado.
(b) TTriplicasse a medida do laado do quadrrado.
(c) TTriplicasse a áárea do quad
drado.
(d) A
Ampliasse a m
medida do laado do quadrrado em 4%.
(e) A
Ampliasse a áárea do quad
drado em 4%
%.
46. O quadro apreesenta inform
mações da árrea aproximaada de cada b
bioma brasileeiro.
Biomas continentais
brasilleiros
Amazzônia
Cerrrado
Mata Attlântica
Caattinga
Pam
mpa
Panttanal
Área Totall brasileira

Área aproximada
(km²)
4.19
96.943
2.036.448
1.110.182
844
4.453
176
6.496
150
0.355
8.514.877

Área/ttotal
Brassil
49,29
9%
23,92
2%
13,04
4%
9,92
2%
2,07
7%
1,76
6%

Dispon
nível em: www.ibgge.gov.br. Acesso
o em: 10 jul. 2009
9 (adaptado).

É comum, em
e conversaas informais ou mesmo eem noticiário
os, o uso dee múltiplos d
da área de um
campo de futeboll (com as meedidas de 120 m x 90 m) para auxiliaar a visualizaçção de áreass consideradas
exten
nsas. Nesse ccaso, qual é o número de
d campos d
de futebol co
orresponden
nte à área ap
proximada d
do
biomaa Pantanal?
(a) 1 400 (b) 14 000 (c) 140
0 000 (d) 1 4
400 000 (e) 14 000 000
Ainda, com relação às informaçõees da questãão anterior,, quanto a área do Ceerrado é, em
47. A
porceentagem, maaior em relaçção à Mata A
Atlântica, aprroximadameente?
(a) 72% (b) 83% (c) 54% (d
d) 27% (e) 1
11%
Uma pista reetangular paara caminhada mede 10
00 m por 25
50 m. Deseja‐se marcar um ponto P,
48. U
confo
orme figura a seguir, de modo q
que o comp
primento do
o percurso A
ABPA seja a metade d
do
comp
primento tottal da pista. SSabendo quee a fórmula d
da área de um triângulo é S

b.h
, qual
q
a área d
do
2

triângulo ABPA?

250 m² (b) 7
7500 m² (c) 1660 m² (d) 1050 m² (e
e) 2500 m²
(a) 52
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49. O
Os dados são
o pequenos p
poliedros graavados com determinada
d
as instruçõess. O dado maais clássico é o
cubo
o (seis facess), gravado com números de um a seis. Exisstem tambéém dados d
de duas facees
(reprresentados p
por moedas),, três faces (igual a um dado clássico de seis lad
dos, mas com
m apenas três
números, sendo cada um reepetido duas vezes), quaatro faces (em formato piramidal),
p
o faces, dez
oito
facess, 12 faces, 20 faces, entrre outros.
barra aproxim
madamente cilíndrica com lados aplaainados na construção do
os
Costuma‐see usar uma b
dadoss, por exemp
plo, um dado de "cinco lados" teria lad
dos de 72º.
A função do
o dado é gerrar um resultado aleatórrio que fica rrestrito ao número de faaces dele. Esse
resulttado, então, pode ser maanipulado (caaso seja um número)
n
atraavés de fórm
mulas caso o jjogo exija. Por
exemplo, um núm
mero entre 2
20 e 25 utilizando dadoss de seis lad
dos exige a aaplicação dee uma fórmu
ula
mática. Os dados são com
mumente utiilizados em jo
ogos de tabu
uleiro tradicio
onais e jogoss de RPG.
matem
os:
Uma pequeena curiosidaade quanto aaos dados cláássicos (fabriccados de forrma correta),, de seis lado
a som
ma dos lado
os opostos rresulta no n
número sete. Ou seja, sse de um laado temos o número um
autom
maticamentee teríamos o número seiss do outro lad
do. Isso ocorrre também ccom o dois casando
c
com
mo
cinco,, e o três com
m o quatro. Isso se aplicaa também a q
qualquer outtro dado, a so
oma de dois lados oposto
os
sempre é igual ao
o número dee faces maiss um. Assim,, um D20 so
omaria 21 no
os lados opo
ostos, um D1
12
somaria 13, e assim por diantee. (http://pt.wikipedia.org/wiki/DDado)

um dado honesto cúbico
o com faces numeradas de 1 a 6. Fo
oram feitos 3 lançamento
os
Considere u
e, em
m cada um d
desses lançam
mentos, obtteve‐se por rresultado a fface numeraada com 1. SSerão feitos 2
novoss lançamentos. A probab
bilidade de sse obterem duas vezes a face nume
erada com 1 nesses novo
os
lançamentos é:
1/6)³ (e) (1//6)5
(a) 1 (b) 1/6 (c) (1/6)² (d) (1
50. A partir de 64 cubos bran
ncos, todos iguais, formaa‐se um novvo cubo. A seeguir, este novo cubo tem
cinco
o de suas facces pintadas de vermelho
o. O número
o de cubos m
menores que tiveram pelo menos duaas
de su
uas faces pin
ntadas de verrmelho é :

4 (b) 26 (cc) 28 (d) 30 (e) 32
(a) 24
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