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e ( ) Por ser um grande retratista: “Como das outras
vezes, e mais depressa ainda, os velhos mestres
retratados o fizeram sangrar de remorso”.

REDAÇÃO
Leia, com atenção, o texto abaixo, procure
descobrir lhe o tema, a idéia central que o autor nos
quis passar. Crie um título e faça uma redação de
aproximadamente 30 (trinta) linhas sobre o tema
extraído do texto.
Carta a Maria da Graça
(Paulo Mendes Campos)
Os homens vivem apostando corrida, Maria.
Nos escritórios, nos negócios, na política, nacional e
internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na
literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher,
até namorados, todos vivem apostando corrida. São
competições tão confusas, tão cheias de truques, tão
desnecessárias, tão fingindo que não é, tão ridículas
muitas vezes, por caminhos tão escondidos, que,
quando chegam os atletas exaustos a um ponto,
costumam perguntar: “A corrida terminou! Mas quem
ganhou? “ É bobice, Maria da Graça, disputar uma
corrida se a gente não irá saber quem venceu. Se
tiveres de ir a algum lugar, não te preocupe a vaidade
fatigante de ser a primeira a chegar. Se chegaste
sempre aonde quiseste, ganhaste.

LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 1 a 12 têm por base o conto
“Um Homem Célebre” de Machado de Assis. Elas
visam a verificar o conhecimento do referido conto
(questões de 1 a 5) e conhecimentos de gramática
(questões de 6 a 12).
1 – “Ah! O senhor é que é o Pestana? Perguntou
sinhazinha Mota, fazendo um largo gesto admirativo.
E logo depois, corrigindo a familiaridade – Desculpe
meu modo, mas... é mesmo o senhor?”
(...)
“Em oito dias estava célebre”.
É correto dizer que Pestana, o personagem
principal, tornou-se um homem célebre:
a ( ) Por ser um grande pintor: “Quando o preto
acendeu o gás da sala, Pestana sorriu e, dentro
d’alma, cumprimentou uns dez retratos que pendiam
da parede. Um só era a óleo, o de um padre...”
b ( ) Por ser um compositor de músicas populares: “
Em oito dias estava célebre. Pestana, durante os
primeiros, andou deveras namorado da composição,
gostava de a cantarolar baixinho, detinha-se na rua,
para ouvi-la tocar em alguma casa...”
c ( ) Por ser um grande pianista: “ Pestana fez uma
careta, mas dissimulou depressa, inclinou-se calado,
sem gentileza, e foi para o piano, sem entusiasmo”.
d ( ) Por ser um grande escritor: “Por que não faria
ele uma só que fosse daquelas páginas imortais?

2 – No conto aprecem as seguintes personagens
femininas:
I - “Não era um baile; apenas um sarau
íntimo, pouca gente, vinte pessoas ao todo, que tinham
ido jantar com a viúva Camargo, Rua Areal, naquele
dia dos anos dela, cinco de novembro de 1.875. Boa e
patusca viúva! Amava o riso e a folga apesar dos
sessenta anos em que entrava...”
II – “...lembrança qualquer de sinhazinha
Mota que, entretanto, a essa mesma hora, adormecia
pensando nele, famoso autor de tantas polcas amadas.
Talvez a idéia conjugal tirou à moça alguns momentos
de sono. Que tinha? Ela ia em vinte anos, ele em trinta,
boa conta”.
III – “...Maria, que amava a arte, vinha tocar
com ele, ou ouvi-lo somente, horas e horas na sala de
retratos...”
Sobre a relação de Pestana com essas
personagens femininas, pode-se afirmar
corretamente que:
a ( ) Pestana não se casou com nenhuma, pois vivia
para a arte;
b ( ) Casou-se com a viúva Camargo, pois ela era
uma mulher muito alegre e rica;
c ( ) Casou-se com Sinhazinha Mota, pois ela era
solteira, tinha vinte anos de idade, enquanto ele tinha
trinta;
d ( ) Casou-se com Maria, pois entre ele e ela havia
uma grande afinidade: o amor à arte;
e ( ) Casou-se com Maria, que era tísica e “... faleceu
nos primeiros dias de 1.876”. Uma vez viúvo, casou-se
com Sinhazinha Mota;
3 – Observe as passagens abaixo:
“Vexado e aborrecido, Pestana respondeu
que sim...”
“Vimos que ele respondeu aborrecido e
vexado”.
“E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o
ódio a quem lhe pedia nova polca da moda...”
Sobre o personagem Pestana é correto
afirmar que:
a ( ) Envergonhava-se de suas composições de gosto
popular, distantes da arte refinada dos grandes
compositores;
b ( ) Era um homem que se sentia plenamente
realizado com a sua celebridade;
c ( ) Apesar da sua celebridade, era um homem
tímido, pouco dado ao convívio social;
d ( ) Sentia vergonha (vexado) do seu aspecto físico:
“... cabelo longo e cacheado, olhos cuidosos, queixo
raspado...”;
e ( ) Estão corretas as alternativas “A” e “B”;
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4 – “A fama de Pestana dera-lhe definitivamente o
primeiro lugar entre os compositores de polca; mas o
primeiro lugar da aldeia não contentava a este César,
que continuava a preferir-lhe não o segundo, mas o
centésimo em Roma”.
A interpretação correta da passagem acima
está na alternativa:
a ( ) A passagem transcrita revela a frustração de
Pestana, que não galgou os degraus da fama;
b ( ) Pestana tornou-se tão famoso quanto César,
imperador romano;
c ( ) Para Pestana, não importava que ele ocupasse
um lugar bem mais insignificante no ranking mundial
dos artista famosos. Importante é que sua fama
atingisse os grandes centros;
d ( ) Pestana não tinha preocupação com a fama.
Importava-lhe que sua obra trazia felicidade às
pessoas;
e ( ) Estão corretas as alternativas “A” e “C”;
5 – Observe as passagens abaixo:
I – “Passou o velho matadouro; ao chegar à
porteira da estrada de ferro, teve idéia de ir pelo
trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse e o
esmagasse”.
II – “Naquele ano apanhou uma febre de
nada, que em poucos dias cresceu até virar perniciosa.
Já estava em perigo, quando lhe apareceu o editor,
que não sabia da doença...”
É correto afirmar que Pestana morreu:
a ( ) Por suicídio;
b ( ) Devido a um homicídio contra ele;
c ( ) A frustração na carreira levou-o à depressão e ao
suicídio;
d ( ) O conto não faz referência à morte dele;
e ( ) Acometido por uma doença que se agravou, veio
a falecer;
6 – Observe as passagens abaixo:
I - “... mas o primeiro lugar da aldeia não contentava
a este César, que continuava a preferir-lhe não o
segundo, mas o centésimo em Roma”.
II – “... expirou na madrugada do dia seguinte, às
quatro horas e cinco minutos, bem com os homens e
mal consigo mesmo”.
III – “Oito meses, nove, dez, onze e o Réquiem não
estava concluído”.
As figuras de linguagem que ocorrem nos
textos acima estão classificadas corretamente em:
a ( ) Ocorre metáfora em todas as alternativas;
b ( ) Metáfora; comparação; eufemismo
c ( ) Metáfora; antítese; gradação;
d ( ) Comparação; antítese; prosopopéia;
e ( ) Metonímia; antítese; hipérbato;
7 – Todas as palavras foram acentuadas pelo
mesmo motivo na alternativa:
a ( ) íntima; viúva; último;

b ( ) Próprio; óleo; distância;
c ( ) Diligência; obséquio; música;
d ( ) Daí; até; César;
e ( ) Café; gás; idéia;
8 – Ocorre erro na substituição das palavras
sublinhadas por suas homônimas, parônimas ou
sinônimas na alternativa:
a ( ) “Por que não faria ele uma só que fosse
daquelas páginas imortais?”
Não faria uma daquelas páginas imortais por
que lhe faltava inspiração.
b ( ) “Quando o preto acendeu o gás da sala,
Pestana...”
Quando Pestana ascendeu à fama, tornou-se
conhecido de todos.
c ( ) “Chegaram a fazer alguns concertos
semanais...”
Gastou muito dinheiro no conserto do carro.
d ( ) “Mergulhava naquele Jordão sem sair
batizado”.
Imergia naquele Jordão sem sair batizado.
e ( ) “... às quatro horas e cinco minutos, bem com os
homens e mal consigo mesmo”
O mal de que Pestana sofria não tinha cura.
9 – A circunstância indicada em cada alternativa
abaixo se fez de forma errada em:
a ( ) “Quando o preto acendeu o gás da sala, Pestana
sorriu”. Tempo
b ( ) “ Se acaso uma idéia aparecia, definida e bela,
era eco apenas de alguma peça alheia”. Condição
c ( ) “Vida, alma, novidade escorriam-lhe da alma
como de uma fonte perene”. Comparação
d ( ) “Desde logo, para comemorar o consórcio, teve
idéia de compor um noturno”. Modo
e ( ) “Ora achava-a incompleta (...), ora elevava-selhe o coração e trabalhava...” Alternância.
10 – A alteração das frases extraídas do texto
implica erro de concordância verbal em:
a ( ) “Seguiu-se uma pausa de alguns segundos”.
Seguiram-se alguns minutos de pausa.
b ( ) “Sempre que havia uma boa ópera ou concerto
de artista...”
Sempre que existiam boas óperas ou
concertos de artista...
c ( ) “Era noite de natal”
Era 25 de dezembro.
d ( ) “E já não havia recanto da cidade em que não
fosse conhecida”.
E já não devia haver recantos da cidade em
que não fosse conhecida.
e ( ) “Vida, alma, novidade escorriam-lhe da
alma...”
Vida, alma, novidade, tudo escorria-lhe da
alma...
11 – Interprete a passagem abaixo, observando,
com atenção, a expressão em negrito.
“Sinhazinha Mota estava longe de supor que
aquele Pestana que ela vira à mesa e depois ao piano,
metido numa sobrecasaca cor de rapé, cabelo negro,
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longo e recheado, olhos cuidosos, queixo raspado, era
o mesmo Pestana compositor: foi uma amiga que lho
disse”.
A expressão em destaque resulta da união
dos pronomes pessoais “LHE” + “O”. Está correto
afirmar que:
a ( ) O pronome “lhe” refere-se à Sinhazinha Mota; o
pronome “o” refere-se ao fato de que o Pestana que ela
vira ao piano era o mesmo Pestana compositor;
b ( ) Ambos os pronomes referem-se ao Pestana
pianista;
c ( ) A forma em destaque é uma forma arcaica, que
não é mais aceita pelos gramáticos modernos;
d ( ) O pronome “lhe” refere-se à amiga de
Sinhazinha Mota; o pronome “o” refere-se ao fato de
que o Pestana que ela vira ao piano era o mesmo
Pestana compositor;
e ( ) A forma “lho” refere-se aos cabelos dele,
Pestana;
12 – A alteração das frases abaixo extraídas do
conto de Machado de Assis obriga o uso da crase em
todas as alternativas, exceto em:
a ( ) “De uma casa modesta, à direita, a poucos
metros de distância...”
De uma casa modesta, à direita, à distância de
alguns metros...
b ( ) “De quando em quando ia ao piano...”
De quando em quando ia à casa de algum
amigo.
c ( ) “Ia chegando à consagração do assobio e da
cantarola noturna”.
A consagração do compositor ia chegando
rapidamente.
d ( ) “Nem assim as duas moças lhe pouparam
finezas...”
Nem assim ele poupou fineza às duas moças.
e ( ) “... seguiu pelo lado oposto ao da casa do
baile”.
Seguiu em direção oposta à da casa do baile.

LITERATURA:
As questões de 13 a 18 visam a avaliar o seu
conhecimento de literatura:
13 – Percebe-se no conto, objeto desta prova, que o
personagem, embora célebre pelo seu sucesso
profissional, sentia-se “vexado e aborrecido” sentia
“náuseas de si mesmo”. Isto se deve a uma
característica marcante na obra de Machado de
Assis que é:
a ( ) Psicologismo: a ação e o enredo perdem a
importância frente à caracterização das personagens;
b ( ) A idealização: o gosto pela idealização da vida
e do herói do romance urbano;
c ( ) Pessimismo: Machado de Assis revela sempre
uma visão desencantada da vida;
d ( ) A despreocupação com o estilo, como
demonstram as diversas transgressões às normas
gramaticais;

e ( ) Preocupação com os acontecimentos exteriores à
alma dos personagens;
14 – A ficção de Machado de Assis abrange todos os
gêneros literários abaixo, exceto:
a ( ) Romances;
b ( ) Contos;
c ( ) Teatro;
d ( ) Novelas;
e ( ) Crônicas
15 – Considere as seguintes afirmações:
I – Sob a influência das teorias científico-filosóficas da
época, o Realismo buscava revelar, de modo objetivo,
a realidade cotidiana e o comportamento humano;
II – O gosto pela descrição, no Realismo, decorre da
perspectiva de idealização da vida e do herói do
romance urbano;
III – O estilo de Machado de Assis associa humor e
pessimismo para falar da condição humana.
Dentre essas alternativas, está ou estão
correta (s):
a ( ) Apenas a I;
b ( ) I, II e III;
c ( ) I e II;
d ( ) I e III;
e ( ) II e III;
16 – Sobre o romantismo, pode-se afirmar que:
I – O poeta romântico deixa-se arrebatar pelo conflito
entre o mundo imaginário e o real, expresso num
sentimentalismo acentuado.
II – Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Gonçalves
de Magalhães pertencem à segunda geração romântica.
III – O ilogismo leva o autor romântico a instabilidades
emocionais que são traduzidas em atitudes
contraditórias como entusiasmo e depressão, alegria e
tristeza.
Está ou estão correta (s) a (s) afirmação ou
afirmações:
a ( ) I e II;
b ( ) Apenas a II;
c ( ) I, II e III;
d ( ) Apenas a III;
e ( ) I e III;
17 – O regionalismo dos anos 30 soube revelar o
drama da seca e dos retirantes, a submissão do
homem ao latifundiário, a ignorância e as mazelas
políticas da região do Nordeste. Assinale o autor
que não se enquadra entre os regionalistas
nordestinos:
a ( ) José Américo de Almeida;
b ( ) Érico Veríssimo;
c ( ) Graciliano Ramos;
d ( ) José Lins do Rego;
e ( ) Rachel de Queiroz;
18 – Uma característica marcante da fala de
Guimarães Rosa é:
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a ( ) A objetividade e a concisão, próximas dos
autores realistas;
b ( ) O caráter documental que se evidencia no
acúmulo de pormenores descritivos;
c ( ) A recriação da fala sertaneja, o aproveitamento
poético de sua expressividade;
d ( ) A despreocupação com o estilho, como
demonstram as diversas transgressões às normas
gramaticais;
e ( ) A aproximação com o neoclassicismo, com o
bucolismo e com a simplicidade dos autores árcades;

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS
Read the texts and choose the best answer.
Obama pieces together economic plan
Obama team releases plan to create millions of new
jobs, but still vague on details.
(CHICAGO)
President-elect
Barack
Obama's
economic team on Saturday announced its goal for new
jobs, upping the target to 3.5 million new positions to
help boost a troubled economy that has dominated the
incoming administration's agenda.
Obama released a report from his economic team that
claimed a $775 billion economic stimulus package he
is proposing would create well more than the 3 million
jobs contained in his first draft. His top advisers note
that the plan was subject "to significant margins of
error" because of the uncertainties of economic
modeling and no one — including his own economists
— know what version of his plan Congress will pursue.
Even so, Obama's top aides were not going to wait,
despite unclear limits on their report.
These numbers are a stark reminder that we simply
cannot continue on our current path," Obama said
Saturday in his weekly radio and YouTube broadcast
address.
"If nothing is done, economists from across the
spectrum tell us that this recession could linger for
years and the unemployment rate could reach double
digits — and they warn that our nation could lose the
competitive edge that has served as a foundation for
our strength and standing in the world," he said.
His new report comes at the end of a week that Obama
spent largely dealing with critics of his economic plan.
The president-elect has taken great care not to
undermine President George W. Bush on international
issues, but he has shown no reluctance to challenge the
president on domestic matters, especially the badly
ailing economy that Obama will inherit from the Bush
White House.
"We won't just create jobs, we'll also provide help for
those who've lost theirs, and for states and families
who've been hardest-hit by this recession," Obama

said. "That means bipartisan extensions of
unemployment insurance and health care coverage; a
$1,000 tax cut for 95 percent of working families; and
assistance to help states avoid harmful budget cuts in
essential services like police, fire, education and health
care."
The employment issue grew more pressing with the
release Friday of a Labor Department report showing
job losses of 524,000 in December and a 7.2 percent
unemployment rate, the highest in 16 years.
The U.S. lost some 2.6 million jobs last year. Another
3.4 million American workers settled for part-time
jobs, despite their needs and wants for full-time
employment, Obama noted.
"It's not too late to change course — but only if we
take immediate and dramatic action. Our first job is to
put people back to work and get our economy working
again," he said.
Available in http//www.newsweek.com
section politics 10/01/2009 11:02 h
19. Obama´s team plan was:
(a) the best one.
(b) modified immediately.
(c) accepted by Americans.
(d) unsure to the economy.
(e) unclear in some aspects.
20. What did Obama say in his weekly radio and
You Tube broadcast address?
(a) Things can be better.
(b) We can wait a time.
(c) We must do something now.
(d) The situation can change.
(e) The economy won´t stay as it is.
21. According Obama´s plan it´s necessary to:
(a) help poor people.
(b) settle workers for part- time jobs.
(c) act now.
(d) put the economy working again.
(e) look for full- time employment.
22. The expression “unemployment rate” can be
understand by:
(a) número de desempregados.
(b) número de trabalhadores.
(c) desempregados.
(d) taxa de desemprego.
(e) mão de obra.

Why China Works
A look at bright spots in the recession begins with
Beijing, where state control is looking smart.
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China is the only major economy that is likely to show
significant growth this year, because it is the only one
that routinely breaks every rule in the economic
textbook. There is no truly free market in China, where
the state doctors statistics, manipulates the stock
markets, fixes prices in key industries, owns many
strategic industries outright, and staffs key bank posts
with Communist Party members and tells them to
whom they should lend, and in what they should
invest. In fact, the main reason China is not slowing as
fast as the other big five economies is its capacity for
what economists ridicule, in normal times, as state
meddling: it limited foreign investment in the banking
sector and didn't embrace the exotic financial
innovations that are the melting core of the global
credit crisis.
Why does China's brand of command capitalism work?
The question has long intrigued economists, who tend
to cast the state as hopelessly stupid, the market as
naturally brilliant. Now that the United States and
Europe are moving toward state control—by
nationalizing the banking and car industries, and
imposing heavy new regulation on the financial
industry—the question has a new urgency. China, the
poorest and most chaotic big economy, looks like the
one best positioned to navigate what may be the worst
global downturn in seven decades.
In a time of crisis, China's bureaucrats can pick from
traditional market tools, like their Western
counterparts, and from the arsenal of command
capitalism. Early last year, as the housing market was
overheating, they simply ordered bankers to cut back
on housing loans: then as home sales began to fall, they
offered market incentives, like lower taxes on home
purchases. In recent weeks they launched economic
rescue efforts similar to those in the west, including a
huge ($600 billion) plan to ramp up government
spending and big interest-rate cuts. But they've also
issued orders that would be seen as improper
"intervention" in the West—for example, calling last
week on state industries, including steel and
construction, to "actively increase" their roles in the
economy by buying up new assets at home and abroad.
Available in http//www.newsweek.com
section politics 19/01/2009 20:14 h
23. Why does China work? It´s because:
(a) It´s big.
(b) It cuts the rule for the growth.
(c) It´s one of the big five economies.
(d) It has many people.
(e)It embraces the financial innovations.
24. What question has disturbed the economists?
(a)Why is China´s economy significant?
(b)Who tends to cast the state in China?
(c)Why does China´s trade mark of order capitalism
work?
(d)Why does China´s control capitalism work?

(e)Why does China´s big economy looks chaotic?
25. “ … like lower taxes on home purchase”… The
adjective lower is in the:
(a) Superlative degree
(b) Comparative of equality
(c) Comparative of inferiority
(d) Comparative of superiority
(e) All incorrect
26. The word “abroad” stands for:
(a) a foreign country
(b) a capital
(c) a country
(d) an international city
(e) a province

___________________________________________
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL
Lea el texto atentamente y a continuación seleccione la
alternativa adecuada para cada una de las cuestiones
que siguen, las 4 primeras en portugués y las 4 últimas
en español.
La crisis financiera propicia una vuelta a la
realidad. Es hora de reconstruir el sistema de
valores (texto adaptado)
No hace mucho, a finales de 2006, la economía
española seguía despertando un cierto "optimismo",
pues vivía un momento "dulce", marcado por la
creación de empresas y de empleo. Entonces, la
mayoría de compañías solicitaba créditos a los bancos
para seguir invirtiendo y creciendo. Por su parte,
gran parte de la población española consumía y se
endeudaba para mantener un estilo de vida por encima
de sus posibilidades.
Y no era para menos: tanto las empresas como la
sociedad podían permitirse vivir inconscientemente.
No en vano, a principios del año pasado, España
comenzó su decimocuarto año de crecimiento
consecutivo, consolidando así la etapa de expansión
más prolongada que ha vivido este país desde la década
de los sesenta. Paradójicamente, según un informe
psicológico de la Universidad de Alcalá de Henares,
casi la mitad de la población activa reconocía padecer
algún "trastorno psíquico" como consecuencia de un
"estilo de vida insalubre y desequilibrado".
2008 ha significado un importante punto de inflexión,
poniendo fin a un ciclo económico y dando comienzo a
una nueva etapa. "La economía es un sistema vivo, que
nunca deja de regenerarse". De ahí que "la destrucción
de ciertos sectores empresariales, con la
correspondiente pérdida de miles de puestos de
trabajo, forme parte de un proceso necesario para la
depuración y construcción de una nueva economía
mejorada, más madura, consciente y evolucionada, con
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nuevos paradigmas que permitan sentar las bases de un
sistema económico más ético, humano y sostenible",
apunta Javier Aguilar, director de la consultora KingeClient.
Ésta no es ni la primera crisis que padece el sistema
capitalista, ni será la última. Más que nada porque "son
necesarias para que el sistema de mercado pueda
cambiar y evolucionar". Pero entonces, ¿por qué hace
tan sólo dos años la situación se vivía con tanta
tranquilidad, seguridad y comodidad y ahora el sentir
general emana fatalismo, desconfianza e inseguridad?
Para responder a esta pregunta es necesario
comprender que "a los seres humanos les cuesta mucho
relativizar sus circunstancias y les resulta muy fácil
valorar la realidad como 'buena' o 'mala' en función de
cómo les afecta en un momento determinado",
reflexiona la consultora de Innopersonas, Pilar Jericó.
Sin embargo, "dado que todo está en continuo
movimiento, cuando se observa la realidad con más
perspectiva se concluye que nada es 'bueno' o 'malo';
simplemente es necesario".
Así, "ser realista no tiene nada que ver con ser
pesimista u optimista", afirma Jericó. "Ser realista
implica aceptar la realidad tal como es, dejando de
lamentarse por lo que ha sucedido y de esperar que
ocurra algo mejor en el futuro". En opinión de esta
experta, "ser realista implica vivir el momento
presente, el único en el que la persona puede actuar de
verdad, dando lo mejor de sí misma en todo aquello
que está a su alcance".
Sin embargo, "la crisis financiera parece haber
enterrado bajo tierra toda posibilidad de realismo para
sumergir a la sociedad en un catastrofismo destructivo
y contagioso, que actúa como un virus psicológico que
poco a poco está haciendo mella el corazón y la mente
de los ciudadanos españoles", apunta.
Fruto de este efecto dominó, "el miedo se ha apoderado
de las decisiones de la población, paralizando el
dinamismo creativo y constructivo de la sociedad",
opina Jericó. Frente a este escenario, cabe recordar que
en el lenguaje chino la palabra "crisis" también
significa "oportunidad". A su juicio, "es el momento de
aprender, de espabilarse, de madurar y, en definitiva,
de tomar conciencia de qué es verdaderamente lo que
necesitamos como individuos y como sociedad".
Así, Jericó recomienda "invertir en formación técnica y
emocional, de manera que uno salga fortalecido cuando
esta crisis llegue a su fin". También es importante
"cuidar el diálogo interno", es decir, "la forma y el
contenido de lo que uno se dice a sí mismo durante el
día". Dado que normalmente este diálogo es
"inconsciente y negativo", Jericó anima a hacerlo "más
consciente y positivo", un cambio "nada fácil", pero
que "modifica por completo la manera de ver y de
interpretar la realidad".

Y es que "hasta que no ha sonado la alarma con la
crisis financiera y económica, no nos hemos dado
cuenta de lo inconsciente e insostenible que ha sido
nuestra actitud y nuestra conducta como
consumidores", afirma la brand manager Andrea Gay,
implicada en proyectos de responsabilidad social
corporativa. En su opinión, "hemos vivido por encima
de nuestras posibilidades, comprando cuando
realmente no teníamos dinero y endeudándonos cuando
no conocíamos la viabilidad de poder devolver los
préstamos".
Disponible en <http://www.elpais.com>
sección Economía/Negocios
miércoles, 31/12/2008, 15:36 h

19) De acordo com o texto é CORRETO afirmar
que:
(a) ser realista implica ser otimista e aceitar a realidade
tal como ela é.
(b) uma pessoa realista se lamenta pelo que aconteceu.
(c) uma pessoa realista espera que aconteça algo
melhor no futuro.
(d) uma pessoa realista não gosta de viver o momento
presente.
(e) ser realista implica aceitar a realidade e viver o dia
de hoje.
20) De acordo com o texto é ERRADO afirmar que:
(a) na China, crise e oportunidade são palavras
sinônimas.
(b) o ano de 2008 marca o fim de um ciclo econômico
dando início a uma nova era.
(c) Jericó recomenda aguardar o fim da crise para
investir em formação técnica e emocional.
(d) o último ciclo de crescimento na Espanha foi o
mais longo desde a década de 60.
(e) até que a crise pudesse ser percebida, os espanhóis
estavam comprando sem dinheiro e contraindo dívidas
de forma irresponsável.
21) De acordo com o texto, o que é necessário para
que o sistema de mercado possa mudar e evoluir?
(a) investimentos
(b) uma economia sólida
(c) oportunidades
(d) uma crise
(e) o consumo
22) Nas afirmações de Pilar Jericó
(1) As pessoas costumam avaliar a realidade
como boa ou má em função do que sentem
momentaneamente.
(2) Como conseqüência do medo que tomou
conta da população, houve uma paralisação do
dinamismo criativo.
(3) A crise financeira age como um vírus
psicológico, mas não deixa a sociedade
submersa no catastrofismo.
podemos considerar que:
(a) as três afirmações são verdadeiras.
(b) as três afirmações são falsas.
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(c) somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras.
(d) somente a afirmação 3 é falsa
(e) somente a afirmação 1 é verdadeira
23) Señale la opción en que la correspondencia
entre el término destacado y la palabra entre
corchetes está INCORRECTA. Los fragmentos
utilizados están en negrita en el texto.
(a) pues vivía un momento "dulce" [agradable]
(b) para seguir invirtiendo y creciendo [cambiando]
(c) pérdida de miles de puestos de trabajo [empleos]
(d) dejando de lamentarse por lo que ha sucedido [sin]
(e) Sin embargo, la crisis financiera parece [No
obstante]
24) “La economía es un sistema vivo, que nunca deja
de regenerarse”. De ahí que “la destrucción de ciertos
sectores empresariales, con la correspondiente pérdida
de miles de puestos de trabajo, forme parte de un
proceso necesario para la depuración y construcción de
una nueva economía mejorada, más madura, consciente
y evolucionada, con nuevos paradigmas que permitan
sentar las bases de un sistema económico más ético,
humano y sostenible”
En esta frase el autor nos pasa una sensación de:
(a) ironía
(b) euforia
(c) confianza
(d) desesperación
(e) perplejidad
25) Según el texto es INCORRECTO afirmar que:
(a) la economía es un sistema que siempre se regenera.
(b) cuando algunos sectores empresariales son
destruidos, surge como consecuencia la pérdida de
miles de puestos de trabajo.
(c) actualmente el sentimiento de las personas es de
fatalismo, desconfianza e inseguridad.
(d) En 2006 la situación económica en España ya no
era más de tranquilidad, seguridad y comodidad.
(e) Javier Aguilar concluye que a partir de la crisis
surgirá un sistema económico más ético, humano y
sostenible.
26) En el 5º párrafo el pronombre complemento
subrayado “les” corresponde:
(a) a los seres humanos
(b) a las circunstancias
(c) a la realidad
(d) al momento determinado
(e) a Pilar Jericó

MATEMÁTICA
27) A soma da PA (1;2;3;4;...;50) é igual a:
a) 2550;
b) 1925;
c) 1275;
d) 1000;
e) 500.

28) Considere a matriz:

 z 0 1


A= 1 1 1


0 4 z 
Sabendo que o determinante da matriz A é igual a
zero, assinale a alternativa que apresenta os
possíveis valores de z:
a) (0;2);
b) (2;2);
c) (2;4);
d) (4;4);
e) (0;4).
29) Um dado honesto foi lançado, a probabilidade de
ter ocorrido um número par nesse lançamento é de:
a) 1/6;
b) 1/3;
c) 1/2;
d) 2/3;
e) 1.
30) Hoje em dia Marcela tem 1/4 da idade de seu pai.
Sabe-se que daqui a 16 anos ela terá a metade da
idade de seu pai. A idade de Marcela atualmente é:
a) 8 anos;
b)10 anos;
c)12 anos;
d) 15 anos;
e) 6 anos.
31) Uma construtora sabe que para fechar um acordo
com seus fornecedores a probabilidade é de 60%.
Dos 3 acordos que tentaram ser firmados no dia, a
probabilidade de fechar pelo menos 1 acordo é de:
a)21,6%
b)6,4%
c) 60%
d) 93,6%
e) 40%

32) Manuel decidiu fazer um empréstimo em um
regime de capitalização a juros simples. Ele seria
remunerado a uma taxa de 12% ao ano. O tempo
necessário para Manuel triplicar seu montante
inicial é :
a) 16 anos e 8 meses;
b) 8 anos e 4 meses;
c) 10 anos;
d) 12 anos e 6 meses;
e) 4 anos e 2 meses.
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33) Dada a seqüência:

d) 3;
e) 2,78.

1, 4, 9, 16, 25, ...
O número seguinte é:
a) 34;
b) 36;
c) 38;
d) 40;
e)30.
34) A área compreendida entre os eixos x, y, e as retas
r: y = -2x + 8 e s: x = 5 é:
a) 9 u.a;
b) 12 u.a;
c) 15 u.a;
d) 18 u.a;
e) 21 u.a.
35) As equações das retas r e s são respectivamente:
2x+3y-8=0 ; 4x-3y+2=0. A intersecção das duas
retas se dá no ponto:

39) Quando 3 carpinteiros trabalham 6 horas ao dia,
durante 10 dias, produzem 20 mesas. Quantas
mesas serão produzidas por 9 carpinteiros,
trabalhando 4 horas ao dia, durante 20 dias?
a) 80 mesas.
b) 70 mesas;
c) 60 mesas;
d) 50 mesas;
e) 40 mesas.
40) Uma empresa deseja contratar 4 analistas e 2
engenheiros. Sabendo-se foram inscritos 8
analistas e 5 engenheiros para ocupar as vagas, de
quantas formas diferentes a empresa pode
contratar seus novos empregados?
a) 336;
b) 500;
c) 700;
d) 1.024;
e) 33.600.

a) (1;2)
b) (2,2)
c) (4,2)
d) (0,2)
e) (4,4)

3
4

41) Seja a expressão: E =
36) Para montar sua carteira de ações, João decidiu
dividir seu investimento da seguinte forma:
comprou 50 ações da Petrobras ao preço de R$
25,00, 50 da Vale a R$ 30,00 e 200 das Lojas
Americanas a R$ 5,00. Qual o preço médio das
ações de João?
a) R$ 20,00;
b) R$ 18,00;
c) R$ 17,50;
d) R$ 15,00;
e) R$ 12,50;
37) Floriano tem R$ 50.000,00 em caixa e deseja fazer
um investimento. Destinará 70% de seus
investimentos para a renda fixa. Desses 70%,
aplicará 20% em Títulos públicos pré-fixados do
governo (LTN). Assim, o valor que Floriano
aplicará em LTNs é de:
a) R$ 35.000,00;
b) R$ 10.000,00;
c) R$ 15.000,00;
d) R$ 7.000,00;
e) R$ 20.000,00.
38) Dado que log 2 =0,30e log 3 =0,48, o valor de log
600 é:
a) 2;
b) 2,3;
c) 2,48;

2



 5 0 .2 3
log 4 8

 2 2  4 3  21
. Então,
 cos . 81

o valor de E é:
a) 0;
b) 1;
c) 2;
d) 3;
e) -1.
42) A alternativa verdadeira é:
a) tg 120 > sen120 > cos 120;
b) sen 120 > cos120 > tg 120;
c) cos120 > sen120 > tg 120;
d) sen120 > tg120 > cos120;
e) cos120 > tg120 > sen120.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
43) “A dupla formada pelo ouro e pelas especiarias
constituiu os bens mais buscados na expansão
portuguesa. É fácil perceber o interesse pelo ouro. Ele
era utilizado como moeda confiável e, por outro lado,
empregado pelos aristocratas asiáticos na decoração
de templos, palácios e na confecção de roupas. Mas
por que as especiarias, ou seja, os condimentos?” In:
Fausto, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa
Oficial do Estado, 2002. p. 12.

10
A resposta correta para a pergunta formulada acima
pelo historiador Boris Fausto é:
a) O alto valor dos condimentos se explica pelos
limites das técnicas de conservação existentes na época
e também por hábitos alimentares.
b) Os condimentos, ou especiarias, podiam ser
vendidos por altos preços aos aristocratas asiáticos,
proporcionando uma excelente margem de lucro.
c) O alto valor dos condimentos pode ser explicado
pelo seu valor de troca com os nativos de toda a
América do Sul.
d) Assim como o ouro, as especiarias eram utilizadas
como moeda confiável em todo o mundo, e não apenas
na Europa.
e) As especiarias eram buscadas pelos europeus devido
ao seu sabor agradável.

44) São características marcantes da colonização
brasileira, influenciando profundamente a forma como
a propriedade e o trabalho foram encarados
posteriormente no Brasil:
a) O minifúndio e a mão-de-obra indígena.
b) O latifúndio e a escravidão.
c) O latifúndio e a força de trabalho assalariada.
d) O minifúndio e a escravidão.
e) O minifúndio e a força de trabalho assalariada.

45) O debate político central nos dois primeiros anos
após a independência do Brasil se concentrou em torno
da aprovação de uma Constituição. Apesar das
desavenças entre a Assembléia Constituinte e Dom
Pedro I, a primeira Constituição do Brasil foi
outorgada em 25 de março de 1824. Um fato
importante ocorrido durante esse período foi:
a) A definição do sistema político brasileiro como
presidencialista e constitucional.
b) A dissolução da Assembléia Constituinte por Dom
Pedro I.
c) A inclusão de toda a população brasileira,
notadamente
os
escravos,
nos
dispositivos
constitucionais.
d) A nomeação de José Bonifácio de Andrada e Silva
para a presidência da Assembléia Constituinte.
e) A participação de representantes ingleses na
elaboração do texto constitucional.

46) Até a segunda metade do século XIX não apenas a
estrutura governamental japonesa, mas o país como um
todo poderia ser classificado como Feudal. O
movimento que fez o Japão entrar em uma nova era
modernizante, que reestruturou as fundações do país, é
conhecido como:
a) Revolução japonesa.
b) Movimento transformador do Japão
c) Revolução Meiji.
d) Revolução Koizumi.
e) Revolução industrial asiática.

47) Dentre os principais efeitos da crise iniciada em
1929, NÃO se pode considerar:
a) Propagação da crise à Grã-Bretanha, França e
principalmente à Alemanha, devido à retirada dos
investimentos norte-americanos nesses países.
b) Aumento assustador do desemprego, principalmente
nos países capitalistas.
c) Necessidade de reciclagem das chamadas economias
periféricas. Países como Brasil, México e Argentina
aceleraram seu processo de industrialização, através de
tarifas protecionistas, desvalorização cambial e
intervenção estatal.
d) Redução da ajuda a desempregados e agricultores,
pelo governo Roosevelt, como forma de conduzir os
Estados Unidos a uma recuperação.
e) Busca de soluções nacionais para a crise,
proporcionando, de maneira geral, a contestação do
Estado liberal, feita tanto pelos socialistas quanto pelos
facistas.
48) “Chegou-se a argumentar que, dessa forma, a
Guerra Fria foi o principal motor da grande
prosperidade global”. Isso é provavelmente um
exagero, mas a gigantesca generosidade do plano
Marshall sem dúvida ajudou a modernizar os países
que queriam usá-la para esse fim – como fizeram
França e Áustria -, e a ajuda americana foi decisiva na
aceleração da transformação da Alemanha Ocidental e
do Japão.” In: Hobsbawm, Eric. Era dos extremos: o
breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia
da Letras, 1995. p.270.
Com relação ao Plano Marshall, é possível afirmar que:
I. Com o Plano, os Estados Unidos abandonam a
colaboração com a URSS, passando a investir
maciçamente na Europa ocidental. Dessa forma, os
Estados Unidos barram a expansão comunista e
asseguram sua própria hegemonia política na região.
II. Tratou-se de um projeto de recuperação econômica
dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial.
III. O Plano foi parte integrante da "Doutrina Truman",
anunciada em março de 1947 pelo presidente dos
Estados Unidos, Harry Truman.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) As afirmativas II e III estão corretas.
e) As afirmativas I e III estão corretas.

49) São traços importantes do período no qual o
general João Batista de Figueiredo governou o Brasil
(1979-1985):
a) Repressão política e redução do comércio exterior.
b) Ampliação da abertura política e aprofundamento da
crise econômica.
c) Redução dos direitos civis e aprofundamento da
crise econômica.
d) Ampliação da abertura política e melhoria das
condições econômicas.
e) Repressão política e aumento da atividade
econômica.
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50) Em março de 1990, Fernando Collor de Mello
assumiu a presidência do Brasil, sendo destituído do
poder no final de 1992. Assume o governo, após a
destituição de Collor:
a) Itamar Franco.
b) Leonel Brizola.
c) Fernando Henrique Cardoso.
d) José Sarney.
e) Luiz Inácio Lula da Silva.
51) O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
iniciou seu governo, no dia vinte de janeiro, com um
pedido de suspensão por 120 dias de todos os
julgamentos dos detidos na prisão de Guantánamo, em
Cuba. A prisão da base naval de Guantánamo, que fica
em Cuba a 144 km de Miami, foi criada para abrigar:
a) Prisioneiros capturados pelas forças dos Estados
Unidos que invadiram o Afeganistão logo após os
atentados contra as torres gêmeas de Nova York,
juntamente com outros suspeitos de terrorismo.
b) Refugiados cubanos que entraram ilegalmente nos
Estados Unidos, principalmente pela cidade de Miami.
c) Prisioneiros capturados pelas forças dos Estados
Unidos que invadiram o Kuwait logo após os atentados
contra as torres gêmeas de Nova York.
d) Cidadãos americanos acusados de participarem de
atividades terroristas em território americano e em
outras partes do mundo.
e) Narcotraficantes capturados pelos Estados Unidos
em países da América do Sul e Central.

52)

No Brasil existem cinco tipos climáticos
principais: Equatorial, Tropical, Tropical de
altitude, Semi-árido e Subtropical. Em relação a
este último, pode se afirmar que ele ocorre
predominantemente na região:
a) Nordeste;
b) Norte;
c) Centro-Oeste;
d) Sul;
e) Sudeste.

53) A principal área produtora de minério de ferro do
Brasil é denominada de Quadrilátero Ferrífero de
Minas Gerais, que recebe este nome por estar
situada em uma extensão de 8.000km2
compreendida entre quatro cidades desse Estado.
Estas cidades são (DA COSTA ANTUNES, 2006,
pág. 67):
a) Belo Horizonte;
Ouro Preto;
Mariana;
Diamantina;
b) Belo Horizonte; Congonhas do Campo;
Mariana; Santa Bárbara;
c) Belo Horizonte; Uberlândia; Montes Claros;
Mariana;
d) Juiz de Fora; Montes Claros; Barbacena; São
João Del Rei;
e) Juiz de Fora; Uberlândia; Uberaba; Poços de
Caldas.

54) Considere as seguintes afirmativas (DA COSTA
ANTUNES, 2006, pág. 210):
I.

O Brasil é um país de baixa densidade
demográfica e que apresenta também uma
distribuição muito desigual da população pelo
seu território.
II. De forma geral, as maiores concentrações
populacionais no Brasil estão próximas ao seu
litoral, numa faixa de aproximadamente
300km.
III. No Brasil, são exemplos de áreas densamente
povoadas, entre outras, a Zona da Mata
Nordestina, o Sul de Minas Gerais, a Zona da
Mata Mineira e o Vale do Paraíba.
IV. Entre as áreas com densidades inferiores a 2
hab/km2, podem ser citadas as compreendidas
pela faixa que abrange os Estados do
Maranhão, do Pará e do Mato Groso do Sul.
Está(ão) errada(s):
a)
b)
c)
d)
e)

Todas;
I e III;
II e IV;
IV;
III.

55) O Quadro [1] apresenta informações referentes aos
cinco principais municípios da Região Sul de
Minas Gerais (IBGE, 2006 e 2007).
Quadro [1]
Informação
Pessoas
residentes
(hab.)1
PIB a Preço
de mercado
corrente
(103 R$)2
PIB per
capita (R$)2
Valor
adicionado
na Indústria
(103 R$)2
Valor
adicionado
no Serviço
(103 R$)2

A

B

C

D

E

86.673

120.467

144.386

71.737

116.093

1.001.074

1.746.868

2.696.336

1.069.118

2.270.368

11.024

13.952

17.455

14.977

18.236

349.915

487.651

1.005.696

343.513

476.150

526.683

992.581

1.298.359

518.317

1.210.410

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas,
IBGE.
1 = dados de 2007.
2 = dados de 2006.
Considerando estes dados, é possível inferir que os
municípios indicados pelas letras A, B, C, D e E
são, respectivamente:
a) Poços de Caldas, Itajubá, Varginha, Santa Rita
do Sapucaí, Pouso Alegre;
b) Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha,
Santa Rita do Sapucaí, Itajubá;
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c) Itajubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três
Corações, Varginha;
d) Pouso Alegre, Três Corações, Poços de Caldas,
Itajubá, Varginha;
e) Varginha, Itajubá, Três Corações, Pouso Alegre,
Poços de Caldas;
56) Analise o texto a seguir (Scientific American
Brasil, No 76, ano 6, setembro de 2008, pág. 63):
“Modelos que examinam os efeitos da
mudança climática e do crescimento
econômico e populacional sobre a
disponibilidade de água em 2025
indicam que a mudança climática
provocará escassez adicional em muitos
lugares. O crescimento populacional,
entretanto, é ainda mais perigoso. Na
ausência de uma ação organizada para
economizar água, a combinação de
crescimento populacional e mudança
climática criará uma enorme escassez.”
Do texto, é possível concluir que:
a) As mudanças no clima (como o aquecimento
global) são o principal fator de falta de água
no mundo.
b) A escassez de água no mundo poderá ser
resolvida com ações organizadas destinadas a
sua economia.
c) Ações do homem sobre as mudanças climáticas
poderão resolver o problema da escassez de
água no mundo.
d) Não existe relação entre crescimento
populacional, crescimento econômico e falta
de água no mundo.
e) Sabe-se que poderá ocorrer uma grave crise
mundial de escassez de água.
57) Considere as seguintes vantagens de escala e
posicionamento competitivo na pecuária de corte
(AgroANALYSIS, FGV, Vol. 28, No 11,
novembro de 2008, pág. 23):






Maior exportador de carne bovina (mesmo
exportando para menos de 52% do mercado
de carne in natura).
Maior rebanho comercial de gado do mundo.
Segundo maior produtor de carne bovina.
Terceiro maior consumidor mundial de carne
bovina em volume total.

Identifique, entre as alternativas abaixo, o país
correspondente a essa descrição.
a) Estados Unidos;
b) Brasil;
c) Austrália;
d) Argentina;
e) Índia.

58) Segundo a Revista AgroANALYSIS (FGV, Vol.
28, No 11, novembro de 2008, pág. 46), os
fazendeiros
brasileiros
evoluíram
significativamente em suas atitudes no sentido de
práticas agrícolas sustentáveis e de conservação
dos recursos naturais. Este resultado se deve, em
grande parte, a:
I.

Maior conscientização sobre a aplicação de
práticas de conservação.
II. Mudanças na maneira de pensar causada pela
adoção de plantio direto.
III. Melhor eficiência produtiva, induzida pelo
Banco Mundial, para a diminuição dos
subsídios agrícolas.
IV. Gestão de terra nos programas estaduais.
Entre as afirmativas acima, estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas;
I, II e IV;
II, III e IV;
I e III;
II e IV.

59) A questão da infra-estrutura é um tema recorrente
nos noticiários brasileiros, principalmente, quando
se considera o setor de transportes aéreos. Os
dados a seguir se referem à posição de um
determinado aeroporto comparada aos demais
aeroportos do país (Anuário EXAME 2008-2009,
dezembro 2008).
Movimentação anual de carga
Movimentação anual de passageiros
Capacidade de movimentação de passageiros

6o
3o
4o

Através destes dados é possível inferir que se trata do:
a) Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
(Manaus, AM);
b) Aeroporto Internacional Carlos Jobim (Galeão,
Rio de Janeiro, RJ);
c) Aeroporto Internacional de Brasília (Brasília,
DF);
d) Aeroporto Internacional de São Paulo
(Congonhas, São Paulo, SP);
e) Aeroporto Internacional de São Paulo
(Guarulhos, São Paulo, SP).
60) A denominada crise do “sub-prime” ficou
conhecida também por um outro nome e teve
origem em determinando lugar, espalhando-se
posteriormente pelo resto do mundo. Estas
incógnitas são melhor completadas pela
alternativa:
a) Crise dos Bancos, União Européia;
b) Crise da Gripe Aviária, Ásia;
c) Crise do Petróleo, EUA;
d) Crise das Hipotecas de Risco, EUA;
e) Crise do Setor Automobilístico, EUA.
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