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INSTRUÇÕES

Este caderno de questões é composto por 32 páginas e 
contém:

• 50 (cinquenta) questões objetivas  de múltipla escolha com 5 
alternativas. Em cada questão há apenas uma alternativa 
correta. 

• 1 (uma)redação com duas propostas. Escolha UMA delas 
para redigir o seu texto no caderno de respostas, entregue 
pelo(a) fiscal. 

Responda as questões objetivas na folha ótica que está 
encartada no caderno de respostas. 

Para realizar a prova mantenha sobre a carteira a cédula de 
Identidade original, comprovante de inscrição, fotografia 3x4 
recente e colorida, lápis preto e caneta.

Mantenha no chão celular e outros aparelhos eletrônicos 
desligados dentro do envelope designado para esse fim. Bolsa 
e demais materiais devem permanecer no chão, sem uso, 
durante o exame. NÃO UTILIZE O CELULAR EM HIPÓTESE 
ALGUMA. 

Não será permitido o uso de boné, óculos de sol, portar arma, 
relógio-calculadora ou qualquer tipo de calculadora, assim 
como telefone celular,  ou quaisquer outros materiais que o 
CESUMAR julgar inconvenientes.

A duração da prova é de 5 (cinco) horas e o tempo de 
permanência mínima em sala é de 3 (três) horas a partir de seu 

CESUMAR
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ
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Língua Portuguesa e Literatura

Questão 1 Questão 2

Texto 1

 

letra ruim, pouco legível

Letra de médico
Uso: informal.

Texto 2

    O Código de Ética Médica, em seu Capítulo III - 
Responsabilidade Profissional, prescreve:  

É vedado ao médico:
Art. 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de 
forma secreta ou ilegível, sem a devida 
identificação de seu número de registro no 
Conselho Regional de Medicina da sua 
jurisdição, bem como assinar em branco 
folhas de receituários, atestados, laudos ou 
quaisquer outros documentos médicos.

Retirado da página do Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Paraná. Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2009/1931_200
9.htm. Acesso em: 03.jan.2012.

Texto 1

Texto 2

Texto 1

Texto 2

Texto 1

Texto 2

Texto 1

Texto 2

Texto 1

Texto 2

: verbete, pois manifesta opinião sobre a 
expressão explicada ou definida. 

: notícia, pois narra fatos sobre o Código de 
Ética Médica.

: verbete, pois informa o que é relevante 
sobre as palavras definidas. 

: artigo de opinião, pois manifesta pontos de 
vista sobre o Código de Ética Médica.

: verbete, pois é uma das partes que fornece, 
além das definições de uma palavra do Código de 
Ética Médica, informações sobre sinônimos, 
antônimos, ortografia, pronúncia etc. 

: artigo do código, pois critica a abordagem 
sobre algum assunto relevante para os profissionais 
da saúde.

: artigo de divulgação científica, pois torna 
acessíveis aos leigos informações sobre o Código de 
Ética Médica. 

: verbete, pois apresenta o conjunto de 
acepções, dados e informações sobre uma palavra. 

: verbete, pois apresenta as informações 
relevantes sobre a expressão explicada ou definida. 

: artigo de código, pois, como uma das partes 
que forma subdivisão no Código, especifica o que é 
desejável e indesejável na prática profissional.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o Texto 1, a expressão letra de médico, 
usada em situações

(A) informais, diz respeito somente à falta de legibilidade 
com que os médicos escrevem.

(B) de formalidade, apresenta crítica à forma como os 
médicos escrevem.

(C) formais, reporta-se ao modo como os médicos não 
deveriam escrever. 

(D) de formalidade, faz menção à legibilidade requerida 
por todos que escrevem algo a alguém. 

(E) de informalidade, refere-se à caligrafia ilegível não só 
de médicos. 

Indique o gênero e o propósito comunicativo dos
textos 1 e 2.

Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa.
São Paulo: Objetiva, 2009. 

O Médico como produtor de textos 
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Questão 3

Questão 4

Questão 5

No Texto 2, a oração “sem a devida identificação de seu 
número de registro no Conselho Regional de Medicina da 
sua jurisdição” está entre vírgulas para  

(A) destacar a necessidade de o médico informar seu 
registro no CRM ao receitar, atestar ou emitir laudos. 

(B) informar a necessidade de omitir o registro no 
Conselho Regional de Medicina sempre que receitar, 
atestar ou emitir laudos.

(C) evidenciar a imprescindível assinatura em branco 
tanto em folhas de receituários, como em atestados, 
laudos etc. 

(D) apresentar quais são os documentos que o médico 
tem de assinar quando receita, emite atestados e laudos. 

(E) salientar que o Conselho Regional de Medicina tem de 
ser o do campo de ação do médico.

Indique para que as aspas foram usadas nos três primeiros
parágrafos de acordo com a ordem em que aparecem
no Texto 3. 

Texto 3

Desventuras com siglas e abreviaturas 
JULIO ABRAMCZYK

O computador resolveu a difícil leitura da "letra de 
médico", com seus eventuais erros de interpretação. 
Restam ainda, entretanto, algumas dificuldades para 
que os profissionais da área da saúde aclarem as siglas 
e abreviaturas sempre presentes nos prontuários.
Na "Revista Latino-Americana de Enfermagem", uma 
pesquisa de Fernanda Raphael Escobar e colegas 
mostrou que, em 92 erros de via (oral, intramuscular ou 
endovenosa), 92,3% das prescrições continham siglas.
Esse é um problema global. Na "Postgraduate Medical 
Journal", S. Sinha e colegas mostram que apenas 43% 
dos profissionais de um mesmo setor médico 
interpretaram corretamente questionário sobre siglas.
José Marques Filho, do Conselho Regional de Medicina 
de SP, emitiu em 2005 parecer sobre essa questão. Ele 
explica que a linguagem médica objetiva transmitir 
maior quantidade de informação com o mínimo de 
palavras. Por isso, abreviaturas e siglas de uso corrente 
na prática médica podem ser utilizadas nos prontuários.
Entretanto, acrescenta, deve-se preferir escrever por 
extenso anotações médicas, para evitar erro de 
interpretação por mudança da sigla. E dá como 
exemplo Geca (gastroenterocolite aguda), que em 2005 
mudou para DDA (doença diarreica aguda).

Folha de S.Paulo, 30 out.2011

1º parágrafo: delimitar o dizer do autor; 
2º parágrafo: sinalizar nome da pesquisa realizada por 
Fernanda Raphael Escobar e colegas; 
3º parágrafo: assinalar título estrangeiro.

1º parágrafo: sinalizar as palavras realmente ditas por 
Julio Abramczyk; 
2º parágrafo: evidenciar o título da revista; 
3º parágrafo: ironizar título escrito em outra língua.

1º parágrafo: realçar a expressão; 
2º parágrafo: assinalar título de revista científica; 
3º parágrafo: indicar título de publicação científica 
estrangeira. 

1º parágrafo: evidenciar o tom pejorativo das palavras; 
2º parágrafo: informar título de revista estrangeira;
3º parágrafo: criticar estrangeirismo.

1º parágrafo: chamar a atenção para o sentido irônico 
da expressão; 
2º parágrafo: indicar título de publicação científica 
estrangeira; 
3º parágrafo: assinalar título de revista científica.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

“Restam ainda, entretanto, algumas dificuldades para que 
os profissionais da área da saúde aclarem as siglas e 
abreviaturas sempre presentes nos prontuários.” 
Nesse trecho do primeiro parágrafo do Texto 3, os 
elementos destacados estabelecem, respectivamente, 
ideia de

(A) ordem, asserção, finalidade e tempo.

(B) tempo, oposição, finalidade e tempo.

(C) tempo, causa, finalidade  frequência.

(D) período, adversidade, propósito e oposição.

(E) tempo, fim, oposição e intensidade.
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Questão 6

Questão 7

Se se tomar a obra Dom Casmurro, do ponto de vista da 
história, é possível considerá-la como uma história banal; 
no entanto, trata-se de uma grande obra literária. Assim, o 
que faz dela essa grande obra literária é

(A) a força da narração dos acontecimentos que envolvem 
as relações entre Bentinho, Capitu e Escobar.

(B) o modo narrativo que implica organização de 
linguagem marcada por princípios técnicos, estéticos e 
estilísticos inusitados e inovadores dentro da Literatura 
Brasileira.

(C) o conjunto de análises e explicações elaboradas por 
críticos especializados e que tornam o texto acessível ao 
grande público.

(D) a força da comunicação entre o narrador e o leitor, por 
via do diálogo estabelecido entre eles e das possibilidades 
de diferentes leituras oferecidas pelo texto.

(E) o emprego da técnica de capítulos curtos e das 
inúmeras digressões que, por vezes, ilustram o 
pensamento filosófico do narrador, sem quebra ou 
interrupção do fluxo narrativo.

A respeito do romance O Cortiço, de Aluisio de Azevedo, 
NÃO se pode afirmar que

(A) apresenta dois espaços caracterizados como cortiço, o 
de São Romão e o de Cabeça de Gato, que se 
diferenciam pelo engrandecimento de um e pela 
degradação do outro.

(B) descreve reiteradamente o cortiço como paraíso de 
vermes, brejo de lodo quente e fumegante, donde brota a 
vida brutalmente, como de uma podridão.

(C) há uma oposição social entre o cortiço  de João 
Romão e o sobrado de Miranda, contudo entre eles há 
convivência solidária e pacífica, porque em ambos os 
espaços a conduta moral se revela como resultado de 
bons costumes.

(D) caracteriza a transformação de Pombinha, de menina 
pudica e recatada, em prostituta, pois ela deixa-se enlaçar 
pela sedução de Leonie em solidariedade que faz delas 
uma só cobra de duas cabeças.

(E) é um romance naturalista e se propõe a representar a 
realidade social com absoluta franqueza, inclusive os 
fenômenos patológicos e a vida sexual de seus 
personagens. 

Questão 8

Máscara Mortuária de Graciliano Ramos

Feito só, sua máscara paterna
Sua máscara tosca, de acre-doce
Feição, sua máscara austerizou-se
Numa preclara decisão eterna.

Feito só, feito pó, desencantou-se
Nele o íntimo arcanjo, a chama interna
Da paixão em que sempre se queimou
Seu duro corpo que ora longe inverna.

Feito pó, feito pólen, feito fibra
Feito pedra, feito o que é morto e vibra
Sua máscara enxuta de homem forte

Isto revela em seu silêncio à escuta:
Numa severa afirmação de luta
Uma impassível negação da morte.

Do poema acima, de Vinicius de Moraes, é INCORRETO 
afirmar que

(A) apresenta um uso variado de rimas quanto à posição.

(B) usa recursos de linguagem figurada como a aliteração 
e a anáfora.

(C) é um poema de forma fixa  elaborado em versos 
decassilábicos.

(D) descreve a  máscara e vê nela apenas o retrato 
eternizado da morte.

(E) apresenta um esquema de rimas, quanto ao valor, 
dominantemente ricas.
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Questão 9 Questão 10

Do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, é correto 
afirmar que

(A) enquadra-se no chamado romance social e proletário, 
do qual o autor é expoente e expressa de modo veemente 
as relações entre política e literatura.

(B) refere-se a uma violência que decorre do quadro de 
enfrentamento social vivido pelo protagonista e seu grupo 
e que é alimentada pela polícia, pela imprensa e pela 
igreja.

(C) é um romance que concentra a força de seus méritos 
na denúncia gritante da condição dos meninos de rua, 
mas nega a possibilidade de redenção das crianças, já 
que todos são, inevitavelmente, conduzidos à 
delinquência e à marginalidade.

(D) tem como protagonista o bando dos capitães da areia 
que dão uma finalidade política às artes da capoeira e ao 
jogo de punhais, ajudando a mudar o destino dos pobres.

(E) apresenta matéria jornalística que se compõe de 
reportagem e de cartas, inseridas nas páginas iniciais do 
livro e que se mostra independente da matéria do 
romance, já que não estabelece  com ele nenhum vínculo 
causal. 

Texto I   - Inferno, inferno.
                             Não acreditava que um nome tão bonito 
servisse para designar coisa ruim.

              Texto II  - Ele tinha querido que a palavra virasse 
coisa e ficara desapontado quando a mãe se  referira a 
um lugar ruim, com espetos e fogueiras.

             Texto III - Talvez Sinha Vitória dissesse a 
verdade. O inferno devia estar cheio de jararacas e 
suçuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam 
cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainhas de 
faca. 

Os trechos acima, da obra Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos, indiciam função

(A)  meramente informativa/referencial, já que esclarecem  
a dúvida do personagem sobre o significado do termo em 
questão.

(B)  apelativa, visto que exercem sobre o personagem e o 
leitor uma força de mudança diante do mundo. 

(C)  exclusivamente poética porque, marcados por 
ambiguidade, operam termos de valor polissêmico.

(D)  emotiva, uma vez que põem à mostra um conflito 
pessoal vivido pelo personagem na busca de um 
significado.

(E)  metalinguística, propiciando uma explicação possível 
do significado da palavra  inferno. 



Questão 12

Na figura abaixo, T, V, X, Y, W e Z são pontos médios das
arestas do cubo ABCDEFGH

A

T
D

H

B

Z

Y
FX

C

V

W

E

G

Se a aresta do cubo mede 6   2 cm, o volume do prisma 

reto que tem 4   3 cm de altura e cuja base é o polígono

TVXYWZ, em centímetros cúbicos, é

(A)  108   3

(B)  216

(C)  216   3

(D)  648

(E)  648   3
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Matemática
Questão 11

Certo dia, enquanto estavam na praia curtindo suas férias 
de verão, João, José e Maria consumiram espetinhos de 
camarão, sanduíches naturais e copos de água mineral, aos 
respectivos preços unitários de x, y e z reais. Sabe-se que na 
matriz A, abaixo representada,   

• as quantidades de itens consumidos por João, José e 
Maria, aparecem na primeira, segunda e terceira linhas, 
respectivamente; 

• em cada coluna aparecem as quantidades de um mesmo 
tipo de item consumido, ou seja, na primeira, a de 
espetinhos de camarão, na segunda, a de sanduíches 
naturais, e, na terceira, a de copos de água. 

A =

3    1    4

1    4    4

0    2    5

42

44

27

x

y

z

Considerando as matrizes B =           , dos totais de reais 

que cada um gastou, e X =         , a equação matricial  

A . X = B permite que se calcule o preço unitário de cada um 
dos itens. Nessas condições, a quantia a ser paga pelo 
consumo de apenas 1 espetinho de camarão, 1 sanduíche 
natural e 1 copo de água mineral é, em reais, 

(A)   15

(B)   17

(C)   22

(D)   25

(E)   27



Questão 15

Sabe-se que os pontos A e B, representados na figura 
abaixo, são as imagens dos números complexos

u =    3 + i  e v =        (cos 120° + i.sen 120°) 
3
2

Suponha que, os mesmos pontos A e B representam as 
respectivas residências de Arlindo e Bia, localizadas em um 
trecho plano e retilíneo de certa rua. Assim sendo, 
considerando as medidas dos segmentos AB, OA e OB 
expressas em quilômetros, se Arlindo sair de casa às 9 
horas e 30 minutos para ir à casa da Bia e, à velocidade 
média de 3 km/h, caminhar ininterruptamente pela rua onde 
residem, o esperado é que ele complete  o percurso às

(A)   10 horas e 20 minutos. 

(B)   10 horas e 30 minutos.

(C)   10 horas e 42 minutos.

(D)   11 horas e 10 minutos.

(E)   11 horas e 32 minutos.

Im(z)

Re(z)

A
B

O

60°
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Questão 13

Questão 14

Em dois hospitais de uma cidade, foram disponibilizadas 
oalgumas vagas de estágio para alunos do 5  ano do curso de 

Medicina de certa escola. Desses alunos, sabe-se que: 

• 32 não se interessaram pelo estágio oferecido 
  pelo hospital X;

• 26 não se interessaram pelo estágio oferecido 
  pelo hospital Y;

• 12 encaminharam seus currículos aos dois 
  hospitais;

• 50 alunos enviaram seus currículos a, pelo 
  menos, um dos dois hospitais. 

Se, dentre aqueles que enviaram seu currículo a pelo menos 
um dos dois hospitais, for selecionado aleatoriamente um 
único aluno, a probabilidade de que ele tenha enviado seu 
currículo a X e não o tenha enviado a Y é de

(A)   40%        

(B)   36%

(C)   32%

(D)   24%

(E)   16%

Seja f uma função de IN em IN, tal que

 f(x) = 
x

2

2x  se x é ímpar

–2 
se x é par{ . Nessas condições, a soma

f(1) + f(2) + f(3) + . . . + f(17)  é igual a

(A)   10 922

(B)   12 025   

(C)   18 017

(D)   20 306

(E)   22 007
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Questão 16 Questão 17

Questão 18

Física

Não é fácil a vida das mulheres da aldeia de Foro, no 
sudoeste da Etiópia. Sua rotina é marcada pela escassez 
de água. Duas ou três vezes por dia, elas precisam 
caminhar até o rio mais próximo e trazer na cabeça 
pesados recipientes cheios de água (30 litros), que será 
usada para cozinhar, lavar, regar as plantas e matar a 
sede dos animais. É uma tarefa árdua para mulheres 
aparentemente tão frágeis. Sendo de 2km (2000 metros) a 
distância do rio mais próximo até a aldeia de Foro, e a 

3densidade da água igual a 1g/cm , podemos afirmar que o 
trabalho realizado pela cabeça de cada mulher sobre o 
recipiente com água, durante o deslocamento 
considerado, é, em joule, de:

2Adote g = 10m/s  

http://www.movimentocyan.com.br/home/revista-
cyan/temas/cultura/2010/06/14/lata-d%E2%80%99agua-na-cabeca

Último acesso: 26/12/2011

(A)  Zero

(B)  600

(C)  6000

(D)  60000

(E)  600000

A figura representa um objeto (o) iluminado, o trajeto de 
dois raios luminosos refletidos pelo objeto e sua imagem 
conjugada (i). O dispositivo óptico, colocado sobre a linha 
MN, que produzirá essa imagem é um(a)

(A) espelho convexo.

(B) espelho côncavo.

(C) espelho plano.

(D) lente divergente.

(E) lente convergente.

No interior de um cilindro, fechado em uma de suas 
extremidades, um êmbolo de espessura desprezível pode 
deslizar sem atrito. O cilindro está preenchido com certa 
quantidade de gás ideal. À temperatura de 27°C, a altura 
h , na qual a superfície inferior do êmbolo se encontra em 0 

equilíbrio, vale 10cm. Mantidas as demais condições do 
sistema, se a temperatura for elevada de 43°C, a variação 
da altura (Äh) sofrida pelo êmbolo será, 
aproximadamente, de 

(A)  5,5%.
(B)  10%.
(C)  14,5%.
(D)  55%.
(E)  60%.

 

i

O

M

N
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A usina hidrelétrica de Belo Monte é um projeto do 
planejamento energético brasileiro, a ser implantada no rio 
Xingu, no estado do Pará, região Norte do Brasil. Por 
meio deste empreendimento, o governo acrescentará 11 
mil megawatts (MW) de capacidade instalada à matriz 
energética nacional (quando a usina estiver operando com 
sua capacidade máxima de geração). Com essa potência, 
Belo Monte será a segunda maior hidrelétrica do Brasil, 
atrás apenas da usina Itaipu binacional, administrada pelo 
Brasil e o Paraguai, com 14 mil MW de potência máxima 
instalada. 
Fonte:http://www.epe.gov.br/leiloes/Documents/Leil%C3%A3o%20Belo%

20Monte/Belo%20Monte%20-%20Fatos%20e%20Dados%20-
%20POR.pdf. Último acesso: 26/12/2011

Considerando uma situação onde toda a energia 
produzida pelas duas usinas, ambas operando com a 
capacidade máxima de geração, seja utilizada apenas por 
domicílios residenciais, cujo consumo máximo é de 5kWh, 
e desprezando todo tipo de perda, quantos domicílios a 
mais, na condição de consumo máximo, podem ser 
supridos em uma hora por Itaipu em relação a Belo 
Monte?

Dados: 
61 kWh = 1000 W × 3600 s = 3,6×10 J

61 MW = 1 megawatt = 10 W
1 watt = 1J/s 

(A)  60
(B)  600
(C)  6000
(D)  60000
(E)  600000

Questão 19 Questão 20

http://www.blogbelomonte.com.br/2011/11/18/conheca-a-uhe-belo-monte/
Último acesso: 26/12/2011

Um experimento é realizado num compartimento onde é 
feito vácuo e existe um campo elétrico uniforme vertical, 

2
orientado de baixo para cima e de intensidade 2x10 V/m. 
Nesse compartimento, uma pequena esfera metálica, 
eletrizada com carga positiva de  2mC e massa 50g, é 
lançada horizontalmente com velocidade de 3,6m/s. Qual 
a distância horizontal percorrida pela esfera após cair 
livremente ¼ de metro? 
Adote:

2g = 10m/s  
-31 mC = 1x10 C

(A)   0,6 m. 
(B)   1,2 m.
(C)   1,8 m.
(D)   2,0 m.
(E)   3,6 m.



Química

Questão 21

A azia é o sintoma mais característico de refluxo do suco gástrico para o esôfago. A sensação de azia ou queimação 
costuma surgir nas duas primeiras horas depois da refeição, especialmente quando a pessoa se deita. Os sintomas 
incluem a sensação de queimação no trajeto do esôfago e gosto ácido na boca. Há sensação de alívio com a ingestão de 
antiácidos.
Texto adaptado de: http://drauziovarella.com.br/ 

Muitas substâncias químicas podem ser utilizadas como princípio ativo de antiácidos. Entre elas podem-se destacar 
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As propriedades das substâncias prata, cloreto de rubídio, ácido propiônico, propanal, ácido hexanoico, hexan-1-ol, estão na 
tabela abaixo, não necessariamente nessa ordem. 

Questão 22

Questão 23

Condutibilidade
elétrica no estado

sólido

Solubilidade
em água

Condutibilidade
elétrica no estado

líquido

código oT.F. ( C) oT.E. ( C)

U

V

W

X

Y

Z

141

49

158

1390

2212

205

infinita

muito alta

baixa

alta

não

baixa

isolante

isolante

isolante

isolante

condutor

isolante

isolante

isolante

isolante

condutor

condutor

isolante

–

–

–

– 2

 20

 81

 47

718

962

As propriedades físicas listadas na tabela evidenciam que as substâncias U, V, W, X, Y e Z são, respectivamente,

(A) prata, cloreto de rubídio, ácido propiônico, propanal, ácido hexanoico, hexan-1-ol.

(B) ácido propiônico, propanal, hexan-1-ol, cloreto de rubídio, prata, ácido hexanoico.

(C) hexan-1-ol, propanal, ácido propiônico, cloreto de rubídio, prata, ácido hexanoico.

(D) prata, hexan-1-ol, propanal, ácido hexanoico, ácido propiônico, cloreto de rubídio.

(E) ácido hexanoico, ácido propiônico, hexan-1-ol, cloreto de rubídio, prata, propanal.

O cloreto de mercúrio (II) pode oxidar o oxalato para formar gás carbônico segundo a equação:

2
A velocidade inicial dessa reação foi medida para diversas concentrações de HgCl  e C O , resultando na seguinte tabela:2 2 4

–

2
[C O ] (mol/L)2 4

–experiência [HgCl ] (mol/L)2 velocidade (mol/L.s)

1

2

3

4

0,104

0,104

0,052

0,052

0,15

0,30

0,30

0,15

5
1,8 x 10

5
7,2 x 10

5
3,6 x 10

6
9,0 x 10

– 

– 

– 

– 
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Questão 24

Questão 25

O gráfico a seguir representa o acompanhamento da concentração de três espécies químicas (I, II e III) envolvidas em um 
equilíbrio químico que ocorre em solução aquosa. 

0,2
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0
0
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0
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– 
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Ao analisar o gráfico, um estudante fez as seguintes afirmações a respeito da transformação química em questão:
1. As curvas I e III correspondem aos reagentes e a curva II corresponde ao produto da reação.
2. A  representação 2 A(aq) + M(aq)       MA (aq) está de acordo com a proporção estequiométrica verificada no gráfico.
3. Nas mesmas condições de temperatura e pressão do experimento analisado, se a concentração inicial da espécie 

3
representada pela curva I fosse de 1,0 x 10  mol/L e fossem mantidas as concentrações iniciais das espécies II e III, seria 

3
observada uma concentração da espécie II menor do que 5 x 10  mol/L  no estado de equilíbrio químico.
Está correto o que se afirma somente

(A) no item 1.
(B) no item 2.
(C) nos itens 1 e 2.
(D) nos itens 2 e 3.
(E) nos itens 1 e 3.

  2

–

–

Considere a constante de Faraday igual a 96000 C/mol
A reação que ocorre em uma pilha alcalina pode ser representada pela equação global:
Zn(s) + 2 MnO (s) + 2 H O(l)    Zn(OH) (s) + 2 MnOOH(s) E = 1,5 V2 2 2

Se uma pilha gera uma corrente de 0,08 A por 100 minutos, pode-se afirmar que a massa de metal zinco oxidado no ânodo 
da pilha

(A) é de aproximadamente 0,16 g.
(B) é de aproximadamente 0,32 g.
(C) é de aproximadamente 0,65 g.
(D) é de aproximadamente 3,0 g.
(E) só depende da ddp da pilha e não da corrente gerada.

   D
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Biologia

A polêmica construção da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte no Rio Xingu, nas proximidades da cidade 
paraense de Altamira, é considerada, pelo governo 
federal, uma obra de fundamental importância dentro do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Do ponto 
de vista ambiental, há argumentos que pesam a favor e 
contra a construção da usina. Alguns desses argumentos 
são apresentados a seguir:

• A construção da hidrelétrica contemplaria o 
compromisso assumido em 2009, pelo Brasil, de reduzir 
as emissões de CO  até 2020, em função da menor 2

necessidade de fontes energéticas termelétricas.
• Assim como ocorrido em outras usinas na região 

amazônica (Balbina, no Amazonas, e Tucuruí, no Pará), o 
represamento de água ocorrido por ocasião da construção 
da usina pode gerar reservatórios favoráveis à reprodução 
de mosquitos do gênero Anopheles.

Considerando que a construção da usina de Belo Monte 
se concretize e as previsões descritas nos dois 
argumentos apresentados acima sejam confirmadas, é 
possível concluir que

(A) ao mesmo tempo em que a usina contribuiria para 
evitar a degradação da camada de ozônio, iria 
proporcionar meios para a proliferação da dengue na 
região amazônica.

(B) haveria redução da biomassa vegetal na Floresta 
Amazônica em decorrência da menor emissão de gás 
carbônico, além do aumento do número de casos de 
leishmaniose.

(C) embora a construção da usina esteja de acordo com 
as determinações do Protocolo de Quioto, possivelmente 
se elevariam os gastos públicos com a distribuição de 
medicamentos antimaláricos.

(D) esta seria uma importante medida de combate ao 
aquecimento global e a doenças parasitárias provocadas 
por Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum.

(E) os benefícios oriundos da construção da usina seriam 
locais, enquanto que os impactos ambientais se fariam 
sentir em escala global.

Questão 26 Questão 27

é correto afirmar que

(A) pertence a uma planta do grupo das gimnospermas.

(B) trata-se de uma flor sem capacidade de 
autofecundação.

(C) as partes identificadas pelas letras A, C, D e E não 
têm função reprodutiva.

(D) pertence a uma planta que não apresenta sistema 
condutor de seivas.

(E) a parte identificada pela letra B, quando desenvolvida, 
torna-se um fruto.

B

A respeito do órgão vegetal ilustrado abaixo,
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Leia atentamente os textos a seguir.

Com base nas informações apresentadas nos textos acima, foram feitas as 
seguintes afirmações:

I – Os pacientes com este tipo de distrofia beneficiados pelo tratamento 
com células-tronco serão do sexo masculino.

II – O fato de as células-tronco serem provenientes de outra pessoa ou do 
próprio paciente não alteraria a chance de sucesso do tratamento previsto 
para a distrofia muscular.

III – A regeneração muscular esperada no tratamento ocorre pelo fato de 
que as células-tronco obtidas a partir do tecido adiposo criarão uma 
camada de gordura reparadora da estrutura e da função muscular.

IV – Um homem com distrofia muscular que receba o tratamento 
mencionado no texto e se case com uma mulher normal homozigota não 
terá descendentes afetados por esta doença genética.

Estão corretas as afirmativas

Questão 28

(A)  I e II.

(B)  I, II e IV.

(C)  I e IV.

(D)  III e IV.

(E)  II e III. 

A distrofia muscular de 
Duchenne

A distrofia muscular tipo Duchenne é 
uma doença genética letal recessiva 
ligada ao cromossomo X. Os primeiros 
sinais da degeneração muscular surgem 
aproximadamente aos 3-5 anos de 
idade, evoluindo de modo progressivo e 
severo com o passar do tempo. 
Usualmente, os pacientes param de 
andar aos 10-12 anos de idade e 
falecem por comprometimentos 
respiratórios e cardíacos ao início da 2ª 
década da vida. Estão sendo realizadas 
diversas pesquisas para o tratamento 
desta grave doença genética.

Brasil deve testar tratamento inédito com 
células-tronco em 2012

Pesquisadores brasileiros devem testar um tratamento 
inédito com células-tronco em pacientes com distrofia 
muscular de Duchenne. A novidade está no fato de que as 
células-tronco utilizadas no tratamento serão retiradas de 
outra pessoa. Até hoje, o Brasil só realizava tratamento de 
doenças com células-tronco do próprio paciente. Segundo a 
pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP), 
Mayana Zatz, os primeiros testes com pacientes devem 
ocorrer no final de 2012. Células-tronco de doadores 
saudáveis serão obtidas do tecido gorduroso, tratadas e 
implantadas nos músculos dos pacientes doentes, 
promovendo, assim, a regeneração. A pesquisadora 
declarou que esse procedimento já foi testado com sucesso 
em ratos e cães.

Agência Brasil, novembro/2011 



 CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE 2012 - MEDICINA17

Cavalos, baleias, cangurus e morcegos compartilham um 
histórico evolutivo, o que explica muitas de suas 
semelhanças morfológicas e fisiológicas. Dentre as 
características listadas abaixo, assinale a única que NÃO 
é compartilhada por todos esses animais.

(A) Endotermia.

(B) Hemácias anucleadas.

(C) Coração com quatro cavidades.

(D) Desenvolvimento placentário.

(E) Excreção de ureia.

Pesquisadores avaliaram a contribuição relativa 
(percentual) dos fornecimentos energéticos aeróbico e 
anaeróbico ocorridos durante exercícios físicos intensos. 
As medições foram efetuadas em atletas bem treinados, 
solicitados a correr várias distâncias entre 100 m e 3000 m 
em uma pista de atletismo. O resultado final do 
experimento encontra-se registrado no gráfico a seguir.

O resultado do experimento permite concluir que

(A) nos primeiros metros da corrida não há ATP disponível 
para as fibras musculares.

(B) a partir de 500 m de corrida, a fosforilação oxidativa é 
a fonte energética predominante.

(C) quanto mais próximo dos 3000 m de corrida, mais 
lisossomos atuam nas fibras musculares.

(D) ao longo do exercício, as fibras musculares substituem 
glicólise por respiração mitocondrial.

(E) as mitocôndrias musculares são mais úteis em uma 
prova de 100 m rasos que em uma prova de 3000 m.

Questão 29 Questão 30
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História

“Com lentas mudanças, os séculos III a IV d.C. 
testemunharam transformações que acabaram resultando 
no fim do Estado romano [no Ocidente]. Ocorreu uma 
certa continuidade cultural, por um lado, e uma ruptura 
política, por outro.”

Pedro Paulo Abreu Funari. Roma. Vida pública e vida privada. São 
Paulo: Atual, 1993, p. 68. Adaptado.

São exemplos, respectivamente, da “certa continuidade 
cultural” e da “ruptura política” mencionadas no texto,

(A) a perseguição aos cristãos e a implantação do poder 
imperial.

(B) o fim da escravidão e a democratização política.

(C) a persistência do latim popular e a tendência à 
descentralização política.

(D) o prevalecimento do paganismo e a ruralização da 
sociedade.

(E) a helenização na produção artística e a militarização 
do cotidiano.

“O cultivo da cana-de-açúcar foi a base material que 
propiciou o estabelecimento dos europeus no trópico.”

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil. Uma 
interpretação. São Paulo: Senac, 2008, p. 109.

A afirmação acima se justifica, entre outros motivos, 
porque

(A) as terras americanas nunca ofereceram metais 
nobres, o que fez com que a agricultura fosse a única 
atividade produtiva desenvolvida nas áreas coloniais.

(B) o cultivo da cana-de-açúcar provocava a fixação de 
europeus nas áreas coloniais e era uma importante fonte 
de riqueza para os colonizadores.

(C) a mão-de-obra escrava indígena ou africana não se 
adaptava ao trabalho nas lavouras de açúcar, o que fez 
com que imigrantes europeus se deslocassem para a 
América.

“A Revolução Francesa não deve ser considerada 
apenas como uma revolução burguesa. Embora esta 
tenha sido a ideologia e a sua forma dominante, ela foi o 
produto da confluência de quatro movimentos distintos.”

Modesto Florenzano. As revoluções burguesas. São Paulo: Brasiliense, 
1982, p. 15.

Entre os “movimentos distintos”, considerados, pelo autor, 
como elementos constituintes da Revolução Francesa, 
podemos mencionar 

(A) os conflitos entre a aristocracia rural, defensora da 
manutenção dos privilégios feudais, e a aristocracia 
urbana, que vivia às custas do rei francês e defendia 
profundas transformações sociais. 

(B) a militarização da sociedade, provocada pelo poder 
napoleônico, e as guerras externas enfrentadas pela 
França até o final do século XIX.

(C) os confrontos, internos à Revolução, entre a burguesia 
comercial e a burguesia industrial e entre os partidários da 
democracia e os defensores do absolutismo monárquico.

(D) a mobilização aristocrática que antecedeu a Tomada 
da Bastilha e os distintos projetos revolucionários de 
burgueses, camponeses e operários urbanos durante a 
Revolução. 

(E) os projetos revolucionários liberais, socialistas, 
anarquistas e positivistas, que estiveram em choque 
durante toda a Revolução e levaram milhares de pessoas 
à morte.

(D) 
metrópoles, o que levou as monarquias ibéricas a iniciar o 
cultivo de frutos tropicais nas colônias americanas.

(E) os lucros obtidos com a produção e a comercialização 
do açúcar ficavam concentrados na colônia e 
beneficiavam apenas os europeus que nela viviam.

o extrativismo não gerava qualquer lucro para as Questão 31

Questão 32

Questão 33
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Entre as mudanças introduzidas pela Constituição Brasileira de 1891, 
podemos citar

(A) a extinção do Senado, eliminando o caráter bicameral do legislativo 
federal.

(B) o direito de voto aos analfabetos, conquistado após ampla pressão 
popular.

(C) a separação entre o Estado e a Igreja, resultado da orientação 
laica da Carta.

(D) o sufrágio universal e as eleições diretas para todos os postos dos 
poderes executivo e legislativo.

(E) a dissolução do Exército e a criação de milícias locais e da Guarda 
Nacional.

Na década de 1960, parte expressiva da produção cultural brasileira 
engajou-se nos debates políticos e sociais nacionais. Entre as 
manifestações culturais desse período que assumiram tal 
característica, podemos citar a

(A) atividade dos grupos teatrais Arena e Oficina, com suas propostas de 
conscientizar e chocar os espectadores, para romper sua passividade.

(B) difusão internacional da música de protesto da Bossa Nova, que 
contribuiu para denunciar, no estrangeiro, os impasses sociais e políticos 
brasileiros.

(C) intensa produção cinematográfica da Atlântida, com sua proposta de 
expor os problemas sociais enfrentados pela população pobre do país.

(D) atuação dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos 
Estudantes, defensores da penetração cultural norte-americana no 
Brasil. 

(E) poesia modernista, preocupada com a caracterização da identidade 
nacional brasileira e refratária a qualquer tipo de influência estrangeira.

Questão 34

Questão 35
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Geografia
Questão 36 Questão 37

Leia com atenção:

“O coreano, ali, é retratado como figurante de um destino 
maior que rege seus movimentos e, se necessário, 
pensamentos. Estado impermeável e absolutista em plena 
era de levantes de cidadãos comuns com ideias 
incomuns, a Coreia do Norte conseguiu não se desviar 
daquilo que George Orwell [no seu livro] 1984, chamou de 
sociedade incapaz de conceber um pensamento não 
ortodoxo.” 

Revista Piauí. A obra maior do querido líder: o vazio. Rio de Janeiro: 
oEditora Alvinegra, n  64, janeiro de 2012, p. 51

Quanto à condição geográfica e geopolítica da Coreia do 
Norte no mundo contemporâneo, pode ser dito que

(A) em termos geopolíticos, a aliança com o Vietnã, a 
Coreia do Sul e a China resulta num bloco socialista muito 
populoso e poderoso, visto o domínio que há nessa parte 
do extremo oriente das tecnologias nucleares no fabrico 
de material bélico. 

(B) a morte recente do mandatário norte-coreano, abriu 
caminho para manifestações populares contra o 
fechamento do regime e o isolamento geográfico do país, 
muito devido às repercussões dos movimentos libertários 
no Oriente Médio. 

(C) o patriotismo dos cidadãos da Coreia do Norte, visível 
no mundo todo nos funerais de seu mandatário recém-
falecido, vem repercutindo favoravelmente no mundo 
ocidental e também no Oriente Médio, fortalecendo assim 
a causa do socialismo. 

(D) a natureza das estruturas políticas do país facilita o 
intercâmbio comercial com os parceiros socialistas do 
mundo, algo que se dá de forma crescente, podendo 
gerar desenvolvimento econômico no médio prazo, e 
manter o fechamento do regime. 

(E) o país se encontra praticamente isolado em termos de 
conexões comerciais, turísticas e políticas com o mundo, 
o que compromete seu desenvolvimento socioeconômico, 
visto que não há possibilidade de eficiência econômica 
nessa condição.   

No mês de junho de 2010 praticamente todos os órgãos 
de imprensa estamparam manchetes sobre o crescimento 

opopulacional no mundo. A Revista Época n  681, por 
exemplo, deu a seguinte chamada de capa: “Agora somos 
7 bilhões: nosso planeta aguenta?”. Sobre esse tema é 
correto afirmar que

(A) somente a África, que tem restrições na produção de 
alimentos, conteve seu crescimento demográfico, para 
conseguir sustentar seu contingente populacional. 

(B) o planeta não suportará os 7 bilhões de habitantes em 
razão da perda de terras agricultáveis, tomadas pelo 
aumento da densidade demográfica. 

(C) há desigualdade na distribuição dos 7 bilhões, pois há 
alguns centros de grande densidade demográfica, 
convivendo com áreas de vazio demográfico.  

(D) o ritmo de crescimento está se acelerando em quase 
todos os continentes, gerando caos nos centros de 
concentração demográfica, como as grandes cidades. 

(E) estamos à beira de uma grave crise energética, já que 
as fontes de petróleo existentes já não dão mais conta 
das necessidades dessa população crescente.
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Questão 38

Veja o mapa: 

Pode-se afirmar que

(A) há uma fragilidade significativa do comércio internacional da União Europeia, já 
que se nota pelo mapa uma concentração muito grande no comércio intra-europeu.

(B) no século XX os maiores fluxos comerciais inter-regionais percorriam o 
Atlântico. Atualmente há fluxos de igual ou maior importância conectando outras 
regiões.

(C) a América do Norte, certamente por causa dos EUA, que têm o maior PIB do 
mundo, ainda é o grande centro exportador do planeta. 

(D) a América do Sul ainda tem uma pequena participação no comércio mundial 
(onde se destaca apenas como exportadora) em razão da grandeza do comércio 
regional.

(E) pelo mapa se nota que o comércio internacional à longa distância ainda é frágil, 
em razão das dificuldades tecnológicas nos meios de transporte.  

Europa

Europa

África

Comércio de mercadorias
(em bilhões de dólares)

Ásia

Ásia

América
do Norte

América
do Norte

América
do Sul e
Central

Comércio mundial de mercadorias, 2007

Oriente
Médio

Oriente
Médio

União
Europeia

União
Europeia

CEI

intra-regional (superfície dos discos)

inter-regional (espessura dos traços)

Fonte: http://cartographie.sciences-po.fr/fr/com-rcio-mundial-
de-mercadorias-2007, acesso 09/01/2012

Somente os valores superiores a 20 bilhões
de dólares estão representados

As setas permitem comparar os fluxos inter-regionais
(setas no mapa) com os fluxos internos a cada região
que, por razões de legibilidade, foram representados
por círculos proporcionais.
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 Leia com atenção:

“Era célebre a imundície de Smithfield, o principal 
mercado de carne de Londres. Uma testemunha de um 
inquérito parlamentar de 1828 disse ter visto 'uma carcaça 
de vaca tão rançosa que a gordura escorria como uma 
gosma amarela'. Os animais, trazidos a pé de lugares 
longínquos, muitas vezes chegavam exaustos e doentes, 
e não melhoravam nada ao chegar [...] Em Smithfield se 
vendia tanta carne estragada que ela tinha um nome 
especial, 'cag-mag', abreviatura de duas palavras de gíria 
significando 'porcaria barata'”. 

Bill BRYSON. Em casa: uma breve história da vida doméstica. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 87

Tendo como referência esse aspecto da realidade urbana 
do século XIX é correto dizer que

(A) a falta de refrigeração na Londres do século XIX foi 
superada, mas as grandes cidades permanecem sendo, 
no mundo contemporâneo, um espaço de risco no que se 
refere ao abastecimento alimentar, por dificuldades de 
controle nas aglomerações. 

(B) não somente o abastecimento alimentar era um risco 
para a  saúde, como a aglomeração urbana facilitava a 
proliferação de várias epidemias, tal como hoje ainda 
sucede nas grandes cidades.  

(C) tal como o abastecimento alimentar, o abastecimento 
da água era uma fonte de risco, “veículo” de vários surtos 
epidêmicos. Tudo isso foi mais comum nas cidades 
europeias da época do que nas cidades contemporâneas, 
mesmo nas mais pobres. 

(D) às dificuldades dos transportes da época somava-se a 
especialização dos espaços, com zonas pecuárias 
distantes das cidades, algo resolvido no mundo 
contemporâneo com a diversidade de atividades nas 
áreas das grandes aglomerações.  

(E) nessa época, as condições de higiene eram muito 
ruins porque faltavam infra-estruturas urbanas, embora o 
conhecimento científico sobre o modo como as doenças 
infecciosas proliferavam já fosse plenamente conhecido. 

Leia com atenção:

“As matas de araucária ocorrem em solos férteis, sob 
climas com temperaturas moderadas a baixas no inverno. 
Apesar disso, são matas de climas úmidos [+- 1400 mm 
anuais]. Nas montanhas e planaltos, seus limites 
altitudinais acompanham a variação desse fator. Por essa 
razão, no Sul do país, o limite inferior do bosque está a 
500-600 m de altitude. Já na Serra da Mantiqueira, outra 
expansão dessas matas é encontrada apenas acima de 
1200 m.” 

José Bueno CONTI; Sueli Angelo FURLAN. Geoecologia: O Clima, os 
Solos e a Biota. In: Jurandyr L. Sanches ROSS (org.). Geografia do 

Brasil. São Paulo: Edusp, 1995. p. 184

As características biogeográficas e o estado atual das 
matas de araucária podem ser descritas da seguinte 
maneira:

(A) as matas de araucária têm características fisionômicas 
próprias, o que faz delas uma formação vegetal estranha 
em relação ao restante da vegetação tropical do país.  

(B) fora dos estados do Sul do país não são encontradas 
matas de araucária, nem mesmo bosques, em função das 
condições climáticas existentes nos outros domínios.

(C) no núcleo biogeográfico das matas de araucárias, no 
Paraná, essa formação se estende desde as zonas 
litorâneas, subindo as encostas para tomar o planalto.  

(D) as matas de araucária sofreram grande remoção no 
Sul do Rio Grande do Sul, para liberar terras para a 
pecuária extensiva,  praticada nos campos gaúchos. 

(E) as matas situam-se nos planaltos meridionais e 
mantêm-se preservadas, em razão das políticas públicas 
e das práticas sustentáveis na agricultura. 

Questão 39 Questão 40



Leia o texto para responder às questões de números 41 a 45.

Língua Inglesa

 CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE 2012 - MEDICINA23

You feel a twinge in your stomach and there is no 
obvious explanation. Or maybe, for no apparent 
reason, you get a stabbing headache. To whom - or to 
what - do you turn first? According to various studies, 
there is a good chance it is the internet. 

'About 65 per cent of respondents now state that they 
have recently searched for health content on the 
internet,' said Marie-Luise Dierks, co-director of the 
Hanover Patients' University, an independent 
education institution at Hanover Medical School in 
Germany. Some, though by no means all of them, try 
to diagnose themselves. 

Independently researching a health-related matter on 
the internet can indeed be useful, said Dierks, who 
said it is a good way to boost one's self-reliance and 
confidence in dealing with illnesses, doctors and 
medicine. But she added a caveat: 'It's important, 
however, that information from the web always be 
called into question.' 

Health care professionals are divided on the internet 
as a source of medical information. 

'There is nothing wrong with informing oneself,' said 
Ursula Marschall, medical director of a German public 
health insurance company. But she said it is 
dangerous to regard the internet as more credible than 
one's doctor. Noting that 'patients always have their 
own notions about their illness,' she said those who 
did internet research were at risk of latching onto 
information that supports their preconceptions, even if 
these latter ones are completely wrong. 

Maria Gropalis, a psychologist at Mainz University's 
Department of Psychology, also sees risks. 'The 
danger of misinformation is very high on the internet. 
The overabundance of information can be a problem 
as well' - particularly for hypochondriacs, she said. 
'There's the risk that the internet will intensify existing 
fears.' 

A word has even been coined for unfounded anxiety 
concerning the state of one's health brought on by 
visiting medical websites: 'cyberchondria.' While 
Gropalis views the neologism as mainly a vogue word, 
she said the phenomenon it described was definitely a 
modern variety of hypochondria. 

www.monstersandcritics.com/news/health/news/article_1683515.php/Medical-information-on-the-web-has-pros-and-cons. Adaptado.

Medical information on the web has pros and cons
By Christian Vey 

Jan 2, 2012

Questão 41

According to the text, most people

(A) prefer to e-mail their doctor rather than going to their office.

(B) often browse sites in order to find a good doctor.

(C) research information in the internet to diagnose themselves.

(D) have searched the internet to obtain health information.

(E) managed to cure headache or stomach ache through internet.
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Questão 42

Questão 43

Questão 44

Questão 45

Segundo o texto,

(A) Maria Gropalis discorda de Ursula Marschall sobre o 
uso da internet para fins de saúde.

(B) Marie-Luise Dierks afirma que as pessoas não devem 
confiar cegamente nas informações obtidas na internet.

(C) Ursula Marschall considera que os sites de saúde 
confiáveis devem informar o nome do médico 
responsável.

(D) Marie-Luise Dierks não vê nenhuma utilidade nos sites 
sobre saúde.

(E) Maria Gropalis cunhou um novo termo para identificar 
os hipocondríacos que usam a internet em demasia.

No trecho do terceiro parágrafo -- Independently 
researching a health-related matter on the internet can 
indeed be useful  — a palavra indeed indica

(A) ênfase.

(B) contradição.

(C) frequência.

(D) comparação.

(E) causalidade.

No trecho do quinto parágrafo – even if these latter ones 
are completely wrong – a expressão these latter ones 
refere-se 

(A) aos pacientes.

(B) às informações.

(C) às doenças.

(D) aos médicos.

(E) aos preconceitos.

No trecho do sexto parágrafo  The overabundance of 
information can be a problem as well – a expressão as 
well corresponde, em português, a 

(A) tão bom.

(B) tão bem.

(C) também.

(D) assim mesmo.

(E) bem como.

–



Sociologia
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Questão 46

 “As chamadas políticas de ação afirmativa são muito recentes na história 
da ideologia anti-racista. Nos países onde já foram implantadas (Estados 
Unidos, Inglaterra, Canadá, Índia, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e 
Malásia, entre outros), elas visam oferecer aos grupos discriminados e 
excluídos um tratamento diferenciado para compensar as desvantagens 
devidas à sua situação de vítimas do racismo e de outras formas de 
discriminação.”

MUNANGA, Kabengele. "Políticas de ação afirmativa em benefício da população negra no 
Brasil: um ponto de vista em defesa de cotas". Sociedade e Cultura. Goiânia: Universidade 

Federal de Goiás, v. 4, n° 2, jul-dez, 2011, p. 31.

Nos últimos anos, estabeleceu-se no Brasil um debate sobre a 
pertinência e a eficácia das políticas de ação afirmativa. Entre os 
argumentos que fundamentam a defesa da existência de cotas para 
afrodescendentes e indígenas nas universidades brasileiras está o de 
que essas cotas

(A) diminuem a concorrência entre os candidatos afrodescendentes e 
indígenas, e garantem a difusão de suas culturas, desconhecidas nos 
meios acadêmicos.

(B) constituem-se como principal meio para estimular a disputa racial no 
acesso à Universidade e ao mercado de trabalho, favorecendo o fim da 
discriminação social.

(C) beneficiam os mestiços e garantem a partilha dos bens culturais, por 
meio da facilitação do acesso à Universidade, onde eles aprendem a 
defender seus interesses.

(D) compõem uma política geral para a diminuição das distâncias 
históricas que discriminam cidadãos simultaneamente pelas condições 
socioeconômicas e pelas raciais.

(E) garantem o ingresso de todos os afrodescendentes e indígenas nas 
Universidades e incentivam as minorias a estudar e a se preparar para 
melhores vagas no mercado de trabalho.
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Questão 47

“Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas 
da América a que se constituiu mais harmoniosamente 
quanto às relações de raça: dentro de um ambiente de 
quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de 
aproveitamento dos valores e experiências dos povos 
atrasados pelo adiantado; no máximo de contemporização 
da cultura adventícia com a nativa, da do conquistador 
com a do conquistado.”
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro-Brasília: INL-

MEC, 1980, p. 91.

“É a esta passividade aliás das culturas negras e 
indígenas no Brasil que se deve o vigor com que a do 
branco se impôs e predominou inconteste, embora fosse 
muito reduzida, relativamente à das outras raças, a sua 
contribuição demográfica. O negro e o índio teriam tido 
certamente outro papel na formação brasileira, e um papel 
amplo e fecundo, se diverso tivesse sido o rumo dado à 
colonização (...).”

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 289.

Os textos acima tratam da formação da sociedade 
brasileira. Quanto à participação sociocultural de brancos, 
negros e índios nesse processo, podemos dizer que os 
autores

(A) concordam, pois ambos consideram que as três raças 
contribuíram igualmente e sem conflitos para a formação 
da sociedade e da cultura brasileiras.

(B) concordam por considerar que apenas as relações 
entre brancos e índios foram harmoniosas, enquanto os 
negros permaneceram passivos.

(C) divergem, pois o primeiro afirma que a exploração dos 
conquistados pelos conquistadores tornou o papel cultural 
do índio predominante.

(D) concordam por afirmar a primazia do branco 
conquistador e de sua cultura superior no processo de 
colonização.

(E) divergem, pois o segundo considera que a colonização 
limitou o papel de negros e indígenas, e o primeiro 
destaca o hibridismo e a harmonia. 
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A constituição da sociologia como ciência positiva ocorreu 
no século XIX. Dois de seus principais representantes, 
Auguste Comte e Émile Durkheim, apesar de suas 
diferenças, julgavam que uma ciência da sociedade

(A) seria necessária para pensar a ordem social e 
reorganizar a sociedade, convulsionada pelas revoluções 
que abalaram a antiga ordem.

(B) auxiliaria decisivamente a consolidação e 
radicalização dos movimentos revolucionários de caráter 
socialista.

(C) deveria aproximar-se dos métodos da psicologia, pois 
consideravam as ações sociais como plenas de 
subjetividade individual.

(D) poderia tornar-se um importante instrumento para 
orientar as ações sociais de integração dos grupos 
marginalizados pelo capitalismo.

(E) contribuiria para o estabelecimento de uma nova 
disciplina nas universidades, capaz de ampliar a formação 
humanista dos intelectuais.

Questão 48

No livro A ética protestante e o espírito do capitalismo, 
considerado um clássico dos estudos sociológicos, Max 
Weber reflete sobre as relações entre a religião e a 
economia, o desenvolvimento do capitalismo e a cultura. 
Para o autor,

(A) a religião é uma dimensão da cultura e da vida social 
que não favorece o desenvolvimento econômico 
capitalista, visto que implica a negação do mundo material 
e suas exigências.

(B) o capitalismo foi impulsionado pela religião cristã 
católica, pois afirmava o trabalho como um castigo divino 
que poderia tornar-se caminho para a salvação dos 
indivíduos e das comunidades de fiéis.

(C) a doutrina calvinista impulsionou o capitalismo na 
medida em que considera o trabalho como virtude e dever, 
não uma condenação, e a riqueza material como sinal de 
eleição dos vocacionados, que devem multiplicá-la para a 
glória de Deus.

(D) os fenômenos religiosos são relativamente 
independentes da organização social e das dinâmicas 
econômicas baseadas na luta de classes, mas a ética 
católica, pelo mandamento da caridade, é mais favorável 
ao desenvolvimento capitalista.

(E) as doutrinas protestantes promoveram a acumulação 
de bens e capitais individuais apenas no interior das 
comunidades que as professavam e, por isso, não 
contribuíram para a constituição do mercado, essencial ao 
desenvolvimento capitalista.

Questão 49

Questão 50

Sobre a família brasileira contemporânea é correto afirmar 
que

(A) manteve-se nuclear e patriarcal desde a época 
colonial, sendo assim definida pela atual Constituição da 
República.

(B) vem sofrendo pequenas mudanças, pois, desde que 
foi instituído o casamento civil, as mulheres conseguiram 
ingressar no mercado de trabalho, tiveram menos filhos e 
se tornaram chefes de família.

(C) manteve-se, desde o período imperial, organizada 
segundo um modelo patriarcal no meio rural e matriarcal 
nos grandes centros urbanos.

(D) vem sofrendo profundas transformações nos últimos 
anos, pois, além de configurações nucleares, existem 
famílias recasadas, monoparentais, homoparentais e 
socioafetivas.

(E) é considerada uma instituição falida, pois está 
desaparecendo no Brasil, uma vez que os direitos dos 
filhos biológicos não são mais garantidos por lei. 



Todas as informa
acessadas em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/mundo-chega-7-
bilhoes-de-pessoas-confira-curiosidades-e-numeros.html>  

ções aqui disponibilizadas poderão ser 
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Redação

7Leia no quadro abaixo as informações do Rela
BILHÕES DE HABI  

Existem 21 
megacidades
globais.

48% vivem em 
cidades com
menos de 500 mil
habitantes.

49, 5% da população 
mundial é formada por 
mulheres.

A violência mata mais 
mulheres que o câncer. 

As informações  aqui reproduzidas revelam um 
cenário complexo e paradoxal sobre o crescimento 
populacional. Selecione duas informações que lhe 
parecerem mais significativas e redija um texto 
dissertativo, argumentando de modo a deixar claros o 
porquê de sua escolha e o seu ponto de vista sobre 
esse tema tão complexo. Dê um título ao seu 
trabalho. 

Importante para a PROPOSTA A: passe a limpo, a 
tinta, sua redação, no espaço a ela destinado. O 
rascunho não será considerado. Seu trabalho será 
avaliado de acordo com os seguintes critérios: espírito 
crítico, estrutura textual compatível com o texto 
dissertativo-argumentativo e emprego da norma culta. 
Será desclassificado o candidato que zerar na 
redação.
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Proposta A

Escolha uma das duas propostas
para elaborar o seu texto.

O Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) lançou dia 26/10/2011, na 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), em Belo Horizonte, o “Relatório 
sobre a Situação da População Mundial 
2011”. A publicação tem como tema “Pessoas 
e possibilidades em um mundo de 7 bilhões” 
e enfoca os desafios e oportunidades em 
termos de redução da pobreza, fecundidade, 
juventude, envelhecimento, migração, 
urbanização e sustentabilidade ambiental em 
um mundo com 7 bilhões de pessoas, marco 
populacional que foi alcançado no final de 
outubro do ano passado.



"O bebê, de nome Danica, nasceu em 
Manila, nas Filipinas e foi a escolhida para 
simbolizar os desafios planetários de 
crescimento demográfico. A garota veio ao 
mundo no hospital e maternidade pública da 
capital filipina. Seus pais, Florante Camacho 
e Camille Dalura, foram parabenizados por 
representantes das Nações Unidas. 

Danica receberá uma bolsa de estudos e 
seus pais uma quantia em dinheiro para abrir 
uma loja. De acordo com o Fundo das 
Nações Unidas para a Pobreza, as Filipinas 
são o 12º país mais populoso do mundo, com 
94,9 milhões de pessoas, 54% delas 
menores de 25 anos."
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Usando um pseudônimo  uma carta para 
Danica,  apresentando a ela as suas expectativas 
para a população daqui a 18 ou 20 anos, quando ela 
atingirá a maioridade: deixe claro  quais são as 
perspectivas mais positivas e/ou as mais negativas 
que ela irá enfrentar. 

Importante para a PROPOSTA B: use um 
pseudônimo para assinar sua carta. Passe a limpo 
sua carta no espaço a ela destinado. O rascunho não 
será considerado. Seu trabalho será avaliado de 
acordo com  os seguintes critérios: espírito crítico, 
clareza e coerência compatíveis com o gênero textual 
solicitado e com a situação comunicativa. Será 
desclassificado o candidato que zerar na redação.

, redija

Proposta B

Em 2022, mais de 1,8 bilhão
de pessoas estarão em
locais sem água .

1 bilhão passa fome 
enquanto na América do 
Norte e Europa cada 
pessoa desperdiça quase 
um porta-malas de 
alimentos por ano.

“Milhões de 
crianças 
estão abaixo 
do peso
e 1,5 bilhão 
de adultos 
está acima do 
peso ideal.”

16% da 
população 
mundial 
não sabem 
ler e 
escrever.Danica May Camacho, bebê símbolo, escolhido pela 

ONU, para representar a marca dos 7 bilhões de 
habitantes.   

14 países da África não
têm água potável.

TANTES NO PLANETA   
tório sobre a Situação da População Mundial 2011.     
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Rascunho






