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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA – QUESTÕES DE 01 A 10 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06: 

 
 
 
§ 1 
 

 

 

 

 
§ 2 
 

 

 

 
§ 3 
 

 

 

 

 

 
§ 4 
 

 

 

 

 

 
§ 5 
 

 

 

 

 

 

 
§ 6 
 

 

 

 

 

 

 
§ 7 
 

 

     Por que não se lê poesia? 
 
“Já pensou em escrever um romance?” A pergunta, em tom levemente depreciativo, é despejada sobre a cabeça do poeta 

a cada novo livro. A resposta negativa gera no interlocutor do poeta uma tosse ou um constrangido balançar de rosto – 

ainda mais porque aquele que perguntou provavelmente nem leu a obra em questão. O engasgo soa algo como encontrar 

uma amiga, olhar para seu ventre, cumprimentar pelo bebê que irá nascer e receber de troco a afirmação seca, cruel: não, 

eu não estou grávida. 

 

Há o julgamento informal de que poesia é perda de tempo. Tendo lançado até agora dois livros, não cheguei ao ponto de 

receber os pêsames, mas não falta muito para isso. Até porque o poeta é identificado como um defunto comercial e nunca 

será de bom tom dar as condolências ao próprio falecido. Mas, afinal, por que todo esse preconceito quando o assunto 

é poesia?  

 

A resposta mais fácil estaria na baixíssima taxa de compra de livros no Brasil. O índice é de 0,8 livro não-didático por 

habitante/ano. Como ninguém leva um livro pela metade, não se chega a adquirir um volume inteiro, ficando longe de 

países como os Estados Unidos (sete livros por habitante/ano). Sobrariam para os versos as migalhas. O Prêmio Jabuti de 

Literatura, o mais importante do país, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, seria outra prova desse desinteresse. 

Nesse ano, apenas 63 livros foram inscritos na categoria poesia, 40 a menos dos 103 inscritos no ano passado. Nas 

livrarias, a seção de poesia dorme em algum canto obscuro, longe do alcance da visão dos leitores. 

 

Todos esses dados seriam suficientes para indicar que o brasileiro não gosta de poesia. Será? O curioso é que boa parte 

das pessoas costuma iniciar-se na literatura por meio da poesia, seja em cartas, seja em cantadas extra-literárias para 

conquistar alguém. Mas o adolescente que se empenha em comover seu par é o mesmo que acha difícil a interpretação 

poética. Esse é o paradoxo: os poemas são considerados fáceis de fazer e complicados de ler. Como isso? Para muitos 

jovens, ainda vigora uma idéia romântica de criação. Poesia é pura inspiração, acessório para colocar em cabeçalhos de 

agenda. Faz parte do kit básico de sedução, ao lado das flores e do ursinho de pelúcia dado para a namorada. 

 

Esse adolescente é o mesmo que tem horror à obrigatoriedade de ler os chamados poetas clássicos nas aulas de literatura 

– tudo para conseguir passar no vestibular. Aprende datas, o nome dos movimentos, mas não se inspira na leitura dos 

autores. O conjunto é resumido nos esquemas das escolas literárias e o texto em si termina relegado a um papel 

secundário. Toda trajetória de um escritor é abreviada a uma fria questão de vestibular. Sobretudo, o sujeito aprende que 

todos os bons poetas fazem parte do passado, culminando com a geração modernista de 1922 e uns poucos da primeira 

metade do século XX. Você já percebeu que não há praticamente nenhum poeta consagrado desde então, conhecido e lido 

como Drummond ou João Cabral? 

 

Por que poesia virou mercadoria que todo mundo tem para vender mas ninguém quer comprar? Como foi que os leitores 

perderam o interesse pela poesia? Desconfio que a resposta esteja no fato de que os próprios poetas tenham perdido o 

interesse pelos leitores. A poesia como um exercício de linguagem, fria, escrita para agradar os professores de semiótica, 

torna-a cada vez mais distante do interesse dos leitores. Enquanto a poesia narrava uma história, era capaz de ser 

atraente, compreensível e proporcionar entretenimento, os poetas eram populares. E isso não era sinônimo de 

sentimentalismo barato, como o ato de despejar emoções no papel sem uma preocupação com a estrutura. O poeta era o 

equivalente a um músico, que tocava palavras como cordas de um violão. 

 

Não é à toa que foi na melhor MPB que os jovens continuaram procurando versos que não encontram na chamada poesia 

contemporânea. Fora daí, ela passou a ser encarada de duas formas: a sentimentalista, à base de trocadilhos fracos, ou a 

acadêmica, difícil, culta, que atende a interesses universitários e não chega aos ouvidos da gente. Para sair desse 

impasse, talvez seja a hora de os poetas voltarem a contar histórias. É preciso fugir da armadilha que impõe que a boa 

poesia seja um exercício de linguagem e que qualquer poeta disposto a narrar a vida das pessoas seja etiquetado como 

menor. Não foi o público de poesia que desapareceu, como querem alguns teóricos da literatura. O que desapareceu foi a 

poesia em contato com a vida das pessoas. Talvez ela esteja adormecida, esperando que alguém traga de volta o simples 

prazer de ler um poema. 
 
      (CARPINEJAR, F. Por que não se lê poesia? Disponível em: http://super.abril.com.br/superarquivo/2002/conteudo_ 
      219209.shtml. Acesso em: 28 maio 2010.) 
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01. Sobre o propósito comunicativo do texto, é CORRETO afirmar que: 
 

a) descreve a importância do poeta na sociedade. 
b) exalta o papel da poesia na escola e na sociedade. 
c) narra os fatos que levam a poesia ao descaso. 
d) argumenta que a poesia não está apenas na escola. 
 
 

02. Leia a sentença abaixo: 
 

“Esse é o paradoxo: os poemas são considerados fáceis de fazer e complicados de ler.” (§ 4) 
 

Nessa sentença, os dois pontos poderiam ser substituídos, sem prejuízo de sentido, pela conjunção: 
 
a) porque. 
b) contudo. 
c) assim que. 
d) de modo que. 

 
 

03. Leia as informações abaixo: 
 

I. No Brasil, a poesia ainda é muito valorizada. 
II. Poesia é coisa apenas de criança e de adolescente. 
III. As pessoas não estão mais em contato com a poesia. 
IV. Muitos iniciam-se na literatura através da poesia. 
V. A poesia enquanto inspiração é apenas uma simplificação. 

 
De acordo com as ideias apresentadas no texto, está CORRETO o que se afirma apenas em: 
 
a) I e III. 
b) IV e V. 
c) II. 
d) I. 
 
 

04. Tendo em vista as ideias expressas no texto, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) não se lê poesia no Brasil porque não se compram livros. 
b) muitos consideram a poesia como perda de tempo. 
c) a poesia está presente apenas nos livros e na sala de aula. 
d) com o envelhecimento, o público da poesia não desapareceu. 
 
 

05. Leia a sentença abaixo: 
 

“A poesia como um exercício de linguagem, fria, escrita para agradar os professores de semiótica, 
torna-a cada vez mais distante do interesse dos leitores.” (§ 6) 

 
Nessa sentença, o vocábulo sublinhado refere-se à: 
 

a) poesia. 
b) linguagem. 
c) escrita. 
d) semiótica. 
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06. Assinale a alternativa em que o sentido da palavra entre parênteses NÃO coincide com o do vocábulo 

destacado na frase: 
 

a) “A resposta negativa gera no interlocutor do poeta uma tosse ou um constrangido balançar de rosto [...].” 
(§ 1) / (incomodado). 

b) “Até porque o poeta é identificado como um defunto comercial e nunca será de bom tom dar as 
condolências ao próprio falecido.” (§ 2) / (boas-vindas). 

c) “Mas o adolescente que se empenha em comover seu par é o mesmo que acha difícil a interpretação 
poética.” (§ 4) / (compromete). 

d) “O conjunto é resumido nos esquemas das escolas literárias e o texto em si termina relegado a um papel 
secundário.” (§ 5) / (desprezado). 

 
 

07. Considerando o contexto histórico no qual estão inseridos os poemas do livro Poesia marginal, marque a 
alternativa CORRETA: 

 
a) Forças arbitrárias tentavam impor maneiras de pensar à sociedade e de agir diante de um cotidiano 
repleto de transformações. 

b) Jovens brasileiros desenvolviam um comportamento passivo e cordato, aceitando a ideologia repressora 
da época. 

c) Expressões artísticas tinham como referência o raciocínio lógico e a organização linear do pensamento, 
baseadas na racionalidade humana. 

d) Temas como drogas, sexo e rock and roll eram debatidos de maneira aberta e faziam parte das políticas 
públicas de educação dos jovens. 

 
 

08. A coloquialidade é um dos usos da linguagem caracterizada pelo jeito informal de se expressar tanto na 
oralidade quanto na escrita. Marque nos versos abaixo, retirados da obra Poesia marginal, a alternativa que 
NÃO apresenta a coloquialidade como característica: 

 
a) “eu escuto os cantores de ébano 
e espero ela chegar da orgia”   (Fogo-fátuo, Chacal, p. 13.) 

b) “Ana Cristina cadê seus seios? 
Tomei-os e lancei-os”   (Ana Cristina, Cacaso, p. 19.) 

c) “quanto mais louco 
lúcido estou.”   (Delírio puro, Chacal, p. 23.) 

d) “Quando você quis eu não quis 
Qdo eu quis você ñ quis”   (Fotonovela, Cacaso, p. 27.) 

 
 

09. Assinale a afirmativa INCORRETA quanto às características dos poemas da antologia Poesia marginal: 
 
a) São curtos e rápidos. 
b) Expressam humor e ironia. 
c) Fazem referência a temas diversos. 
d) Apresentam forma rígida. 
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10. O título do livro Poesia marginal pode ser explicado por ser uma coletânea de poemas escritos na década de 

70, no Brasil, os quais: 
 

a) denunciam as desigualdades econômicas do Brasil, enfatizando os pobres, que vivem à margem da 
sociedade. 

b) expressam um jeito diferente de fazer poesia, valorizando a experimentação da forma e a variedade de 
conteúdos. 

c) contêm denúncia explícita contra a ditadura militar, regime político que persistia no contexto histórico 
brasileiro. 

d) foram escritos por poetas que, devido ao comportamento social, sofriam de preconceito contra a pobreza, 
o racismo e a opção sexual. 
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CIÊNCIAS – QUESTÕES DE 11 A 24 
 

11. Carlos, depois de anos de árduo trabalho e muita economia, conseguiu comprar sua primeira moto. Ficou 

muito feliz, mas endividado com o financiamento. Resolveu, então, usar seus conhecimentos sobre dilatação 

térmica de líquidos, para poder economizar na hora de encher o tanque da moto. Utilizou, em seguida, as 

informações de que a gasolina vendida no posto, por litro e não por quilo, atinge às 6 h sua menor 

temperatura e às 18 h, a maior. Utilizou, também, o conhecimento de que a densidade é inversamente 

proporcional à temperatura. Com base nestas informações e no comportamento térmico de líquidos em 

relação à dilatação, assinale a alternativa que mostra o horário que Carlos escolherá para encher o tanque 

de sua moto, de modo a conseguir o máximo de economia: 
 

a) 12 h. 

b) 16 h. 

c) 06 h. 

d) 18 h. 

 

 

12. O espectro luminoso visível pode ser subdividido nas sete cores básicas do arco-íris, cada uma 

diferenciando-se da outra pelo valor de sua frequência (f). A luz, ao passar de um meio para outro, sofre 

alteração tanto em sua velocidade (v) quanto em seu comprimento de onda (λ), em igual proporção. Esse 

fenômeno é denominado refração. Sabendo-se que a velocidade de propagação da luz é dada pelo produto 

da frequência pelo comprimento de onda, assinale a alternativa que descreve o que acontece com a luz ao 

passar de um meio para outro: 

 

a) muda sua cor. 

b) mantém sua cor. 

c) mantém sua velocidade. 

d) mantém seu comprimento de onda. 
 
 

13. A reflexão do som provoca um fenômeno muito conhecido denominado eco. Em uma comunidade carente, 

localizada perto de uma encosta, um grupo de crianças se diverte dando gritos, para, em seguida, ouvirem 

suas vozes novamente, em função do eco. Sabendo-se que a velocidade do som, no local onde elas estão 

brincando, é de 1224 km/h, assinale a alternativa que mostra a distância na qual elas devem se encontrar da 

parede para que ouçam o eco um segundo depois de emitido o som: 
 

a) 170 m. 

b) 340 m. 

c) 1,224 km. 

d) 12,24 km. 
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14. Uma forma simples de se eletrizar um corpo é atritando-o com outro. Nesse processo, cada um dos corpos 

adquire carga de mesmo módulo, porém com sinais contrários. A figura abaixo representa o desvio de um 

filete de água que sai de uma torneira quando se aproxima dele um canudinho plástico que foi atritado com 

uma folha de papel. 

 

 
 

Com base nos conhecimentos de eletrização, sobre o fenômeno descrito, pode-se afirmar 

CORRETAMENTE que: 

 

a) a água está eletrizada e o canudinho, não. 

b) o canudinho e o papel, ao serem atritados, não ficam eletrizados, pois ambos são isolantes. 

c) o canudinho, quando aproximado do filete de água, exerce nele uma atração magnética. 

d) o canudinho e o papel, ao serem atritados, adquirem cargas de sinais contrários. 
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15. O algodão-doce, comercializado em feiras, praças, circos, cinemas e outros lugares, é feito a partir do 

açúcar cristal, sacarose, cuja fórmula molecular é C12H22O11. Esse doce é fabricado pelo processo de 

trefilação de açúcar em máquinas especiais, cujo esquema pode ser observado na figura abaixo. 

 

Cabeça giratória

com calefatores

Bacia

Algodão-doce

Tela

Esquema da máquina de produção de algodão-doce

Figura 1 Figura 1

 
 
   (Disponível em: http://minhafilhadiabetica.files.wordpress.com/2010/05/algodao-doce.jpg. Acesso em: 28 set.  
   2010. Adaptado.) 

 

O processo de trefilação do algodão-doce consiste na adição de açúcar na cabeça giratória da máquina de 

fabricação, que contém calefatores localizados próximos à tela. O açúcar é, então, derretido e a cabeça 

giratória promove a saída da sacarose pelos pequenos orifícios da tela. Nesses orifícios, em contato com o 

ar circunvizinho, formam-se linhas bem finas que ficam retidas na bacia. Posteriormente, com uma vareta, 

essas linhas de açúcar são coletadas por meio de movimentos circulares formando o algodão-doce. 
 

Sobre os aspectos químicos e físicos da produção de algodão-doce, todas as afirmativas estão corretas, 

EXCETO: 
 

a) O processo de trefilação do açúcar cristal, na fabricação do algodão-doce, é um fenômeno físico, pois não 

altera sua composição química. 

b) A mudança de estado do açúcar, a sacarose, no calefator é chamada de fusão. 

c) O açúcar derretido, forçado a sair pelos pequenos orifícios da tela, solidifica quando entra em contato com 

o ar, que está em menor temperatura. 

d) O processo de separação do açúcar e do algodão-doce é chamado de centrifugação. 
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16. Na parte superior da estratosfera de nosso planeta, existe uma camada chamada de ozonosfera, ou 

simplesmente de camada de gás ozônio (O3), que protege o planeta Terra de grandes intensidades de raios 

ultravioleta. Entretanto, descobriu-se que o gás clorofluorcarbono, conhecido como CFC, cuja fórmula 

molecular é CFCl3, quando submetido à radiação ultravioleta, decompõe o ozônio tão necessário para a 

nossa sobrevivência. O CFC, que foi muito usado em motores de geladeira, tem o fim de sua produção e 

utilização em todo mundo previsto para 2010, pelo protocolo de Montreal. O substituto mais viável 

ambientalmente ao CFC é, atualmente, a mistura dos hidrocarbonetos propano e isobutano. As reações com 

CFC que ocorrem na estratosfera são as seguintes: 

CFCl3
Luz ultravioleta

CFCl2 +      Cl (g)

Cl (g) +       O3 O2 +      OCl

Gás CFC                                                           Cloro radical

Cloro radical            Ozônio                              Gás oxigênio

OCl +     O3
O2 +      Cl (g)

Ozônio                                   Gás oxigênio

REAÇÃO I

REAÇÃO II

REAÇÃO III

 
 

 

Com relação às reações químicas, marque a alternativa CORRETA: 
 

a) Os raios ultravioleta, na reação I, atuam decompondo a molécula do gás CFC em duas substâncias, 

portanto essa reação é de neutralização. 

b) A reação III necessita do coeficiente de número 2 na frente do gás oxigênio (O2) para que fique com o 

mesmo número de átomos nos reagentes e produtos. 

c) O gás CFC, que foi muito usado em motores de geladeira, é constituído de 1 átomo de carbono, 1 átomo 

de fósforo e 3 átomos de cloro. 

d) O gás oxigênio (O2), formado na reação II, é altamente benéfico nesta circunstância, pois é aproveitado no 

processo de respiração dos seres vivos. 

 
 

17. Em 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder no Brasil, derrubando o governo de João Goulart, 

que tinha sido vice-presidente de Jânio Quadros, eleito democraticamente. Goulart assumiu a presidência e 

colocou no governo ministros declaradamente de esquerda. Para impedir o avanço do socialismo, os 

militares entraram em campo. O país passou a ser governado a partir de decretos, os Atos Institucionais. O 

Ato Institucional nº 5 (AI-5), um dos mais rígidos, entrou em vigor a partir de 1968, instaurando a censura 

prévia e a tortura, num período que ficou conhecido como “Anos de chumbo”. 

 

Marque a afirmativa INCORRETA: 

 

a) A denominação “Anos de chumbo” foi dada a essa era política do Brasil porque fazia uma referência 

indireta a esse elemento químico, que era muito utilizado em munições de armas. 

b) O chumbo é um metal situado na coluna 14 com o símbolo Pb. 

c) O número atômico do chumbo (Pb) é 82, portanto o íon Pb
2+
 tem, ao redor de seu núcleo, 82 elétrons. 

d) A descoberta de que o chumbo e seus derivados são danosos à saúde fez com que seu uso fosse 

reduzido drasticamente, tendo hoje sua principal aplicação em baterias de chumbo-ácido. 
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18. Formam-se gêmeos univitelinos ou monozigóticos quando um óvulo é fecundado por: 

 

a) um espermatozóide e, após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois grupos 

celulares, originando dois embriões do mesmo sexo. 

b) um espermatozóide e, após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois grupos 

celulares, originando dois embriões que podem ter sexos diferentes. 

c) dois espermatozóides e, após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois 

grupos celulares, originando dois embriões do mesmo sexo. 

d) dois espermatozóides e, após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, ocorre a separação em dois 

grupos celulares, originando dois embriões que podem ter sexos diferentes. 

 

 

19. Com exceção dos organismos anaeróbios, como algumas bactérias e fungos, todos os demais seres vivos 

necessitam de oxigênio (O2) para sobreviver. O O2 está presente no ar, no solo e dissolvido na água. Os 

organismos dispõem de diferentes estruturas ou órgãos para realizar as trocas gasosas, ou seja, captar O2  

para a respiração e liberar o gás carbônico (CO2) por eles produzido. 
 

Com base em conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Os peixes cartilaginosos e ósseos realizam as trocas gasosas somente por meio das brânquias. 

b) Os sapos adultos, assim como os girinos, realizam as trocas gasosas pela pele e pelos pulmões. 

c) Os animais com respiração cutânea, como as minhocas, e com respiração traqueal, como os insetos, 

necessitam manter a pele úmida para realizar as trocas gasosas. 

d) As células dos poríferos e dos protozoários realizam as trocas gasosas por difusão simples através das 

membranas citoplasmáticas. 

 

 

20. A palmeira imperial (Roystonea oleracea) é uma planta originária das Antilhas. Sua família pertence ao 

grupo das plantas monocotiledôneas. Apesar de seu enorme tamanho, ela é muito utilizada na 

ornamentação de jardins e praças públicas. Várias palmeiras imperiais vivem em jardins da Universidade 

Federal de Viçosa, como no entorno de prédios históricos, entre eles o prédio Arthur Bernardes (Prédio 

Principal) e o prédio Bello Lisboa (Alojamento Velho). A palmeira imperial pode passar os 30 metros de 

altura.  
 

A principal força responsável pelo deslocamento de seiva bruta das raízes até as folhas e o tipo de raiz 

encontrado nas palmeiras são, respectivamente:  

 

a) energia produzida na fotossíntese e raiz axial. 

b) evapotranspiração foliar e raiz fasciculada. 

c) energia produzida na fotossíntese e raiz tabular. 

d) evapotranspiração foliar e raiz pivotante. 
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21. Genealogias ou heredogramas são representações gráficas das relações de parentesco entre indivíduos de 

uma família. No caso da espécie humana, em que não se podem realizar cruzamentos dirigidos, a 

construção de heredogramas é particularmente importante para a determinação do padrão de herança de 

algumas características, facilitando ao geneticista saber se um fenótipo é ou não hereditário e de que modo 

é herdado. 
 

Observe o heredograma analisado por um estudante após uma aula de genética em sua escola: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depois de analisar o heredograma, o estudante fez as seguintes afirmativas: 

 

I. A anomalia é determinada por um alelo recessivo. 

II. O casal 5 x 6 não poderá ter filhos normais. 

III. O indivíduo 5 é heterozigoto. 

IV. O indivíduo 3 mostra que não se trata de herança ligada ao sexo. 
 

São FALSAS: 

 

a) as afirmativas I e II. 

b) as afirmativas II e IV. 

c) as afirmativas I, III e IV. 

d) as afirmativas I, II e III. 

 

 

22. Os canídeos constituem uma família de mamíferos com dentes molares adaptados para esmagar ossos e 

rasgar carne. Esse grupo inclui o cachorro doméstico (Canis familiares), o lobo (Canis lupus) e cães 

silvestres encontrados no Brasil, como o cachorro-vinagre (Speothos venaticus) e o cachorro-do-mato ou 

guaraxaim (Cerdocyon thous). Entre os cães domésticos encontra-se uma grande diversidade morfológica 

(por exemplo, labrador, pastor alemão, poodle e muitos outros). Já entre os cães silvestres, a diversidade é 

aparentemente menor.  
 

Com relação ao texto acima e com base nos conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

a) a grande diversidade entre os cães domésticos é resultado de uma forte seleção promovida pelo homem. 

b) a menor diversidade entre os cães selvagens decorre do fato de eles não estarem submetidos a nenhum 

processo seletivo. 

c) a fertilidade entre os diferentes tipos de cães domésticos é uma evidência de que eles são de espécies 

diferentes. 

d) o cachorro-do-mato deve ter descendência fértil com os cães “vira-latas”, bem como com labradores e 

poodles. 

 

 

 

1 2

43 6

7 8

5

1 2

43 6

7

5

INDIVÍDUOS NÃO-AFETADOS
POR ANOMALIA HEREDITÁRIA

INDIVÍDUOS AFETADOS
POR ANOMALIA HEREDITÁRIA

1 2

43 6

7 8

5

1 2

43 6

7

5

INDIVÍDUOS NÃO-AFETADOS
POR ANOMALIA HEREDITÁRIA

INDIVÍDUOS AFETADOS
POR ANOMALIA HEREDITÁRIA



COLUNI  2011 – UFV              1o DIA                GABARITO 1                             11 
 

23. O aquecimento global é o aumento da temperatura terrestre e tem preocupado a comunidade científica cada 

vez mais. Há evidências de que diversas atividades humanas têm contribuído com o acúmulo, na atmosfera, 

de gases propícios ao efeito estufa, tais como o gás carbônico (CO2), o metano (CH4), o óxido nítrico (NO) e 

outros. 
 

Ciclo do carbono, mostrando reservatórios e fluxos de gás carbônico entre eles.  

A sigla GtC equivale a 1 bilhão de toneladas de carbono 

 
(REQUEIJO, F. e CARNEIRO, C. D. R. Tem alguém aí? Ciência Hoje, Rio de Janeiro, vol. 45, n. 267, p. 42, jan./fev. 
2010.) 
 

Com base no ciclo do carbono e em conhecimentos sobre efeito estufa e aquecimento global, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

a) a respiração e a decomposição da matéria orgânica por bactérias e fungos liberam CO2 para a atmosfera, 

contribuindo assim para o efeito estufa. 

b) as plantas removem CO2 da atmosfera através dos estômatos presentes na epiderme das folhas e de 

alguns caules e utilizam esse gás na fotossíntese. 

c) o efeito estufa causado por gases como o CO2, o CH4 e outros é prejudicial para a vida no planeta e a 

interferência humana tem intensificado esse efeito. 

d) o uso de combustíveis fósseis, a poluição industrial e as queimadas das florestas contribuem para a 

intensificação do efeito estufa. 

 

 

24. O DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) é o primeiro pesticida moderno, tendo sido largamente usado após a 

Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos causadores da malária. Com a ajuda do DDT, a 

malária foi erradicada, entre outros locais, da Flórida, da Itália e da Espanha. Apesar da eficiência desse 

pesticida, ele foi proibido em vários países na década de 1970 por suspeita de provocar câncer e por causar 

o desaparecimento de várias espécies de animais. No Brasil, houve erradicação da malária em estados 

como Ceará, Minas Gerais e Piauí. Muitas são as doenças transmitidas por mosquitos além da malária. 
 

Assinale a alternativa que contenha SOMENTE doenças transmitidas por mosquitos: 

 

a) Febre amarela, dengue, doença de Chagas, leishmaniose. 

b) Dengue, leishmaniose, febre amarela, elefantíase. 

c) Febre amarela, esquistossomose, doença de Chagas, elefantíase. 

d) Dengue, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose. 



12              GABARITO 1 1
o
 DIA COLUNI  2011 – UFV 

 
MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 25 A 34 

 
25. Senhor Antônio ganhou um prêmio de R$ 60.000,00 e resolveu aplicá-lo a juro simples durante 16 meses. 

Admitindo que após esse período o seu capital passou a ser R$ 72.000,00, é CORRETO afirmar que a taxa 
mensal de juro foi de: 
 
a) 1,25%. 
b) 1,35%. 
c) 1,15%. 
d) 1,45%. 
 
 

26. Calculando-se CORRETAMENTE o valor da expressão 
35 

7  5
  5     7 

  
2

1
3 6

−+ , obtém-se: 

a) 47 
b) 48 
c) 49 
d) 51 

 
 

27. O valor da expressão  L433,0  

10

9
1

1
  11

10

9
  1

9

80
  11

−









−

−









−








−

 é uma fração irredutível, cujo denominador é 9.     

O numerador dessa fração é: 
 

a) 2−  

b) 4−  

c) 5−  

d) 8−  

 
 

28. Dona Margarida, vendedora ambulante, duas vezes por semana vendia trufas e bombons recheados a 
preços fixos na entrada do pavilhão de aulas de uma universidade. Em uma noite, vendeu 15 trufas e         
25 bombons, faturando um total de R$ 95,00. Na noite seguinte, vendeu 45 trufas e 20 bombons, faturando 
R$ 175,00. Um estudante que tenha comprado, em qualquer dessas noites, três trufas e dois bombons terá 
pago um total de: 

 
a) R$ 11,00  
b) R$ 12,00 
c) R$ 13,00 
d) R$ 14,00 
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29. Durante certo jogo de futebol, o lateral esquerdo Fábio (F) fez um lançamento para o atacante Ronaldo (R). 

Utilizando-se dos recursos tecnológicos, observou-se que Fábio estava situado a 32 m de Ronaldo, em uma 
linha paralela à lateral do campo. A bola, entretanto, seguiu uma trajetória retilínea, mas não paralela à linha 
lateral do campo, como era esperado. Quando a bola passou pela linha do meio-de-campo, observou-se que 
ela estava a uma distância de 12 m da linha que une Fábio (F) a Ronaldo (R). Sabendo que os dois 
jogadores estavam à mesma distância da linha do meio-de-campo, a distância mínima que o atacante 
Ronaldo teve que percorrer para encontrar a trajetória da bola foi de: 

 
a) 18,8 m. 
b) 19,2 m. 
c) 19,6 m. 
d) 20,4 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Considere a função do segundo grau dada por 1    
6

x

36

2x
    y +−= . Sobre a parábola, que é o gráfico dessa 

função, é CORRETO afirmar que: 
 

a) tem concavidade voltada para cima e corta o eixo x em um único ponto. 
b) tem concavidade voltada para baixo e corta o eixo x em um único ponto. 
c) tem concavidade voltada para cima e corta o eixo x em dois pontos. 
d) tem concavidade voltada para cima e não corta o eixo x. 
 
 

31. Sendo  0   
2

y
    x  2  e  0    y  , 0   x ≠+≠≠ ,  então ( )













 −








+−

−








+ ⋅

1
 

2

y
   1 x 2 

1

2

y
    x 2  é igual a:  

a) 1xy−   

b) yx 1−  

c) 11yx −−  

d) 1xy2 −
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 m 

F 

R 

 

 •  
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32. Na figura abaixo, os segmentos AB, CD e EF são paralelos. AB e CD medem, respectivamente, 12 cm e        

6 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculando CORRETAMENTE o comprimento do segmento EF, encontra-se: 
 
a) 5 cm. 
b) 2 cm. 
c) 3 cm. 
d) 4 cm. 

 
 

33. Dona Miriam foi trabalhar e deixou dinheiro para seus três filhos, André, Bernardo e Leonardo, com o 

seguinte bilhete: 

“Dividam o dinheiro entre vocês três. Beijos.” 
 

André chegou primeiro, pegou 
3

1
 do dinheiro e saiu. Em seguida, chegou Bernardo e, não vendo ninguém, 

pensou que era o primeiro, pegou 
3

1
 do dinheiro que tinha pela frente e saiu. Por fim, chegou Leonardo e 

encontrou seis notas de 10 reais. Achou que era o último, pegou todo o dinheiro e saiu. É CORRETO afirmar 

que Dona Miriam deixou a quantia de: 

 
a) R$ 180,00 
b) R$ 135,00 
c) R$ 153,00 
d) R$ 150,00 

 
 

34. Uma fábrica de jogos possui certa quantidade de tinta spray que é suficiente para pintar uma área de 
2m3,13 . Se toda essa tinta for utilizada para pintar as seis faces de dados com 20 cm de aresta, a 

quantidade máxima de dados que poderão ser completamente pintados é: 
 

a) 45 
b) 50 
c) 55 
d) 60 
 
 

F 

D 

A 
 

E C 

12 cm 

6 cm 

B 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 35 A 41 
 

35. Analise a charge abaixo: 
 

  
   (NOSSO SÉCULO. São Paulo: Editora Abril, 1982. p. 67.) 

 
Esta imagem, extraída da Coleção Nosso Século, foi originalmente publicada na edição de setembro de 
1933 da Revista XPA (SP), e pode ser interpretada como: 

 
a) crítica irônica à situação política e econômica do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. 
b) crítica à instabilidade política do governo do presidente Arthur Bernardes. 
c) crítica ao descontrole político ocorrido logo após a proclamação da República. 
d) contraposição entre a instabilidade política e a estabilidade econômica da “República Velha”. 

 
 

36. A África do Sul, local onde ocorreu a Copa do Mundo de 2010, viveu até o início da década de 1990 sob um 
regime político de racismo legalizado – o apartheid –, que elegeu como centro dessa sociedade 3 milhões de 
brancos, marginalizando 11 milhões de negros e 2 milhões de mestiços e indianos. Sobre a história e os 
problemas do continente africano é INCORRETO afirmar que: 

 
a) a política segregacionista e nacionalista dos brancos da África do Sul teve como objetivo a preservação 

da cultura europeia e a subjugação das diversas culturas e etnias africanas. 
b) apesar do fim oficial do apartheid, o continente africano sofre com os conflitos étnico-tribais, a proliferação 

de epidemias sem controle como a AIDS e outras mazelas que servem ao capitalismo internacional. 
c) após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram no continente africano diversos movimentos de libertação 

colonial, alguns de caráter socialista, como os das ex-colônias portuguesas Angola e Moçambique. 
d) a imposição cultural europeia no continente africano foi frágil, em especial no que se refere à religião 

cristã e à língua. Por isso, os povos africanos tiveram dificuldades em adquirir a cultura ocidental. 
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37. Considerando historicamente a questão agrária no Brasil, pode-se afirmar que: 
 

a) após a proclamação da República, iniciaram-se um processo de reforma agrária e uma política de 
combate à discriminação social e racial, visando integrar segmentos marginalizados como os brancos 
pobres e os escravos recém-libertos.  

b) a revolta de Canudos e a do Contestado são acontecimentos históricos que indicam que a questão da 
terra no Brasil foi tratada como sendo uma questão social e política passível de negociações com os 
representantes dos governos.  

c) após o Golpe Militar de 1964, os problemas fundiários foram resolvidos mediante as negociações com as 
chamadas Ligas Camponesas, resultando em processos de reforma agrária no Nordeste e no Sul do país.  

d) a luta dos marginalizados da terra no Brasil é histórica, como indicam os diversos movimentos sociais 
ocorridos no campo, entre eles, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

 
 

38. Observe atentamente a imagem abaixo: 
 

 
 

(NOSSO SÉCULO. São Paulo: Editora Abril, 1982.) 
 
Nesta capa da Coleção Nosso Século encontram-se representações de fatos, personagens e 
acontecimentos políticos e culturais que marcaram os anos entre 1930 e 1945 no Brasil. Dentre essas, pode-
se destacar, EXCETO:  

 
a) a artista Carmem Miranda, que difundiu nacionalmente e internacionalmente representações da 

nacionalidade brasileira, propagando a ideia do Brasil mestiço e exótico. 
b) a tecnologia do rádio, que difundiu gêneros e estilos musicais oriundos das camadas populares, como o 

samba, as canções sertanejas e os choros. 
c) o cinema, que atraiu um público numeroso, consolidando a cultura de massa e aumentando a influência 

norte-americana no Brasil. 
d) o militarismo da sociedade brasileira com seu projeto de descentralização do poder e valorização da 

democracia como forma de garantir a ordem interna no país. 
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39. O samba Pelo Telefone se tornou um marco na história fonográfica no Brasil. É considerado o primeiro 
samba brasileiro e foi gravado em 1917, sendo sua autoria atribuída a Donga (Ernesto dos Santos) e Mauro 
de Almeida. Essa música tem duas versões, uma oficial e outra popular, como se pode ler nos trechos 
transcritos abaixo: 

 
Versão oficial 

O chefe da folia pelo telefone manda lhe avisar 
Que com alegria não se questione para se brincar 
Ai, ai, ai, [...] 
Deixa as mágoas para trás ó rapaz 
Ai, ai, ai,  
Fica triste se é capaz, e verás 
[...] 

Versão popular 

O chefe da polícia/ Pelo telefone/ Mandou avisar/ 
Que na Carioca/ Tem uma roleta/ Para se jogar/  
Ai, ai, ai/ 
O chefe gosta da roleta,/ Ô maninha 
Ai, ai, ai/ 
Ninguém mais fica forreta/ É maninha. 
[...] 

 

(Disponível em: http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/02/pelo-telefone-o-primeiro-samba.html. Acesso em: 07 jul. 2010.) 
 

Considerando a história da cultura brasileira nas primeiras décadas do século XX, em especial a da música 
popular, é INCORRETO afirmar que:  

 
a) o samba tem sua geografia ligada aos subúrbios do Rio de Janeiro e de São Paulo, território dos 

excluídos, perseguidos e marginalizados socialmente, como, por exemplo, a Praça Onze (RJ) e o Bairro 
Bexiga (SP). 

b) até os anos de 1920, as rodas de samba sofreram repressão policial, pois eram vistas como reunião de 
malandros e marginais, uma vez que ser sambista não significava ser artista e tampouco ser trabalhador. 

c) a música de descendência africana tinha aceitação incondicional por parte da elite branca, que desejava 
difundir a ideia da origem do brasileiro como produto da união das três raças, branco, negro e indígena 

d) diversas formas de resistência cultural da população suburbana marginalizada e excluída ocorreram, a 
despeito da repressão e da tentativa de impor a ordem capitalista, branca, e a imagem do trabalhador 
disciplinado. 
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40. Leia o trecho abaixo da letra da música Brasília – Sinfonia da Alvorada, composta por Antônio Carlos Jobim 
e Vinícius de Moraes: 

 
[...] E 1 milhão de metros cúbicos de brita foi necessário, e quatrocentos quilômetros de laminados, e toneladas e 

toneladas de madeira foram necessárias. E 60 mil operários! Foram necessários 60 mil trabalhadores vindos de todos 

os cantos da imensa pátria, sobretudo do Norte! 60 mil candangos foram necessários para desbastar, cavar, estaquear, 

cortar, serrar, pregar, soldar, empurrar, cimentar, aplainar, polir, erguer as brancas empenas... [...] 
 

(Disponível em http://www.letras.com.br/vinicius-de-moraes/brasilia-sinfonia-da-alvorada. Acesso em: 30 ago. 2010.)  
 

O termo candangos foi utilizado para nomear os trabalhadores que migraram para o Planalto Central para 
trabalhar na construção de Brasília. Sobre a história dessa construção e a realidade atual da capital do Brasil 
é CORRETO afirmar que: 

 
a) a mudança da capital, promessa de campanha do presidente Getúlio Vargas em 1950 não efetivada por 

causa do seu suicídio, pretendia isolar o centro político e administrativo do Brasil. 
b) o projeto urbanístico moderno do Plano Piloto convive hoje com as cidades satélites, locais onde residem 

trabalhadores que migraram para Brasília durante e após a sua construção, e que possuem os mesmos 
problemas de violência e marginalidade das demais capitais brasileiras. 

c) a construção de Brasília isolou o poder político do país dos problemas sociais existentes nas várias 
regiões e pouco contribuiu para a integração das regiões Centro Oeste e Norte do país. 

d) os candangos, após a construção da nova capital, receberam do Governo Federal lotes de terras, fato que 
originou um projeto bem-sucedido de distribuições de terra no Brasil. 

 
 

41. Leia o texto abaixo, que se refere ao surgimento, no final do século XX, dos grupos de identidade nos EUA: 
 

Como sugere o surgimento desse fenômeno no mais sistematicamente multiétnico dos Estados, a 
política de grupos de identidade não tinha ligação intrínseca com “autodeterminação nacional”, isto é, 
com o desejo de criar Estados territoriais identificados com um determinado “povo”, que era a 
essência do nacionalismo. A secessão não fazia sentido para negros ou italianos americanos, nem 
fazia parte de sua política étnica. Os políticos ucranianos no Canadá não eram ucranianos, mas 
canadenses. Na verdade, a essência da política étnica [...] era competir com outros grupos 
semelhantes por uma fatia dos recursos do Estado não étnico, usando a ferramenta política da 
lealdade grupal. [...] 
 

(HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. 2. ed. 8. reimp. São Paulo: Cia das Letras, 1997. p. 
417.) 

 
Considerando os fatos e os argumentos apresentados pelo historiador, pode-se afirmar que: 

 
a) os diversos grupos étnicos voltaram a reafirmar o sentimento nacionalista que marcou o período anterior 

às duas grandes guerras mundiais. 
b) a consolidação da economia globalizada do fim do século XX e início do século XXI está diretamente 

associada à luta pela “autodeterminação nacional”. 
c) a política de identidade da contemporaneidade não está mais ligada ao nacionalismo do modelo de 

Estado-Nação do século XIX e princípio do XX. 
d) a luta, na atualidade, pelo reconhecimento da identidade está ligada à afirmação territorial e é definida em 

termos étnicos-linguísticos. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 42 A 48 
 

42. No poema Como abater uma nuvem a tiros, de Paulo Leminski, o autor escreve: 
 

 Sirenes, bares em chamas, 
carros se chocando, 

 a noite me chama, 
a coisa escrita em sangue 

 nas paredes das danceterias 
e dos hospitais, 

 os poemas incompletos 
e o vermelho sempre verde dos sinais 

 
 (LEMINSKI, P. Como abater uma nuvem a tiros. In: CESAR, A. C. et. al. Poesia marginal. São Paulo, Ática, 2006.  

p. 69. Coleção Para Gostar de Ler, n. 39.) 
 

Com base nesse poema e nos conhecimentos sobre as cidades, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) O trânsito urbano caótico é comum apenas nas grandes metrópoles.  
b) A marginalização cresce constantemente nos centros urbanos das grandes cidades. 
c) O caos urbano é representado por “Sirenes, bares em chamas, carros se chocando...”. 
d) A violência urbana resulta no aumento dos atendimentos de emergência dos hospitais.   
 
 

43. Observe a charge: 
 

 
(QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 77.) 

 

Com base na charge e nos conhecimentos sobre o meio ambiente, pode-se afirmar que: 
 

a) os problemas ambientais que afetam o planeta ocorrem com maior frequência em países em via de 
desenvolvimento. 

b) o mundo está doente, porque as epidemias são cada vez mais locais, como por exemplo a H1N1. 
c) a consciência ambiental e o controle do desperdício são tarefas de qualquer cidadão e devem fazer parte 
dos nossos princípios éticos e morais. 

d) os problemas ambientais só ocorrem nos grandes centros urbanos, onde o custo para se obter água 
tratada é mais caro. 
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44. Analise o mapa abaixo: 

  
        (BRITO, J. L. S. e LIMA, E. F. Atlas escolar de Uberlândia. Uberlândia: EDUFU, 2007. p. 27.) 
 

Com base na leitura do mapa, é CORRETO afirmar que: 
 

a) o principal rio do município corre na direção norte-sul e apresenta-se totalmente retilinizado, o que 
favoreceu a construção de várias represas. 

b) a escala do mapa é do tipo numérica e significa que 1 cm corresponde a 18 km no terreno real. 
c) o município de Uberlândia está localizado no hemisfério setentrional e no hemisfério ocidental. 
d) o município em destaque faz parte da denominada Mesorregião do Triângulo Mineiro e sofre influências 
culturais e sociais de Goiás e de São Paulo. 
 
 

45. O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro se destaca no cenário do município de Araponga – MG, 
localizado na Zona da Mata Mineira, e se distancia 45 km de Viçosa. Sobre esse espaço, NÃO se pode 
afirmar que: 

 
a) a região é bastante movimentada topograficamente, resultado de intensos processos geológicos. 
b) Araponga e as cidades próximas vêm se tornando o principal pólo da indústria cafeeira brasileira. 
c) a principal atividade econômica de Araponga é a cafeicultura, responsável por ocupar a maior parte da 
mão-de-obra local. 

d) nos últimos anos, alguns proprietários rurais vêm aproveitando a beleza cênica do lugar para atrair turistas 
e visitantes. 
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46. Leia a tabela: 
 

  
 (Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1435&id_pagina=1. 
 Acesso em: 26 jun. 2010.) 
 

Com base na análise da tabela acima e nos conhecimentos sobre a dinâmica da população brasileira, pode-
se afirmar que os menores municípios: 
 

a) apresentam um crescimento populacional abaixo da média nacional. 
b) exibem uma população estável, em decorrência das políticas associadas ao turismo rural. 
c) localizam-se nos estados com o menor número de habitantes. 
d) demonstram uma taxa de natalidade elevada no país. 
 

 

47. A chegada das novas atividades econômicas, como a criação de carangueijo para o mercado, a geração de 
energia eólica e o turismo na comunidade Sítio Cumbé, município de Aracati, no estado do Ceará, resultou 
na destruição de um ecossistema local, com consequências socioambientais para a população ribeirinha, 
diminuindo, assim, a pesca e a coleta de mariscos. Assinale a afirmativa CORRETA que indica o 
ecossistema destruído: 
 

a) Caatinga. 
b) Mangue. 
c) Floresta de babaçu. 
d) Recife de corais. 
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48. Observe a tabela e o texto abaixo: 
 
Percentual de municípios que ofertaram serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade, 

segundo o tipo de serviço realizado – Brasil - 2009 

 
 

Os serviços de proteção especial de alta complexidade caracterizam-se pela oferta de moradia e 

alimentação aos seus usuários, assegurando-lhes também o acesso necessário aos demais cuidados e 

atenções que se façam necessários. [...] 
 
     (Disponível em: http://www.ecodebate.com.br/2010/05/25/especial-ibge-perfil-dos-municipios-brasileiros-2009- 
      assistencia-social-analisa-servicos-socioassistenciais-municipais. Acesso em: 06 ago. 2010.) 

 
Com base na análise da tabela e nas informações do texto, sobre os serviços de proteção especial de alta 
complexidade, é CORRETO afirmar que: 
 

a) as mulheres são bem atendidas, tendo em vista serem expostas a atos de violência doméstica.  
b) a população adulta, apesar de ser mais apta, recebe mais atendimento que o oferecido à população idosa 
e aos jovens. 

c) a população de rua sofre com a ausência de atendimento de suas necessidades básicas, como banho e 
dormitório. 

d) esses tipos de serviço são uma realidade na maioria das cidades brasileiras. 
 
 


