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prova de matemática (objetiva) prova de interpretação de textos (objetiva) prova de
conhecimentos gerais (objetiva);

de língua portuguesa (redação) FOLHA OFICIAL
etiquetada em branco

rascunho

CARTÃO-RESPOSTA prova de matemática (objetiva, questões 1
a 15) prova de interpretação de textos (objetiva, questões 16 a 30) prova de
conhecimentos gerais (objetiva, questões 31 a 45 .

01 - Você está recebendo o material listado abaixo:

F A C U L D A D E S

Processo Seletivo 2008
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FACULDADES

INSTRUÇÕES:

Analise os dois temas propostos.
Eleja dos temas sugeridos e indique, na folha oficial, o tema escolhido para sua

redação.
coerente com seu texto e escreva uma .

Desenvolva sua redação com no .
A prova deverá ser escrita a tinta e de forma legível.

UM

CRIE UM TÍTULO DISSERTAÇÃO
mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas

TEMA 1

Leia o texto abaixo.

A partir da análise do texto acima, elabore uma dissertação de no mínimo 20 linhas e no

máximo 30 linhas, sobre o seguinte tema:

Mudanças Climáticas

A temperatura da Terra aumentará entre 1,8 e 4 graus centígrados até o final do século. Esta é
uma das previsões feitas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC),
divulgado em 2007 na França. O relatório enfatizou que o aquecimento global se deve a ação
do homem. Cientistas e autoridades do IPCC basearam suas estimativas no conjunto das
pesquisas científicas realizadas nos últimos seis anos para corrigir os dados contidos no
boletim anterior, datado de 2001. Eles calculam ainda que, segundo diversos cenários, a alta
das temperaturas pode variar entre 1,1 e 6,4 graus. Nas próximas duas décadas, se nada for
feito para conter o aquecimento, a temperatura vai aumentar 0,2 grau por década, devido às
emissões de gases do efeito estufa já realizadas.

TEMA 2

Leia o texto abaixo.

Em parceria com os Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) quer aproximar
os cientistas dos empresários da indústria para que, juntos, eles possam formar profissionais,
criar soluções e produtos inovadores, capazes de gerar emprego e renda. Para isso, a entidade
criou o programa Iniciativa Nacional Inovação que, em 2007 buscou obter o apoio de grandes,
médias e pequenas empresas para publicamente se comprometerem em inovar e gerar
emprego, renda, atividade e produto.

Inovação e Desenvolvimento

A partir da análise do texto acima, elabore uma dissertação de no mínimo 20 linhas e no

máximo 30 linhas, sobre a seguinte tema:
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PARTE I - MATEMÁTICA

INSTRUÇÕES

Todas as questões são oba
ssinaladas no CARTÃO-RESPOSTA, conforme instruções de preenchimento

apresentadas no cartão, marcando-se apenas a alternativa escolhida.
A marcação de 02 (duas) alternativas, na mesma questão, a anulará.

jetivas e possuem apenas uma alternativa correta.
As respostas devem ser a

FACULDADES
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Uma indústria fez uma pesquisa com os seus 900 funcionários
para saber a preferência entre dois tipos diferentes de cardápios
do refeitório. O resultado revelou que 300 funcionários gostam
do cardápio A, 30 gostam do A e do B e 150 funcionários não
gostam nem do A e nem do B. Quantos funcionários gostaram
do cardápio B?

Um pedreiro prometeu entregar uma obra em 10 dias. Foi
acertado que receberia R$ 50,00 por dia trabalhado até o prazo
prometido e pagaria R$ 20,00 de multa por cada dia de atraso.
Quando concluiu a obra ele recebeu R$ 380,00. Em quantos
dias a obra ficou pronta?

A) R$ 76,00
B) R$ 85,00
C) R$ 49,00
D) R$ 58,00
E) R$ 67,00

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Um automóvel fez uma viagem entre duas cidades com uma
velocidade média de 40 km/h e fez a viagem de volta com a
média de 60 km/h. Qual foi a velocidade média total da viagem
(ida e volta)?

Questão 4

Questão 5

Os sobrinhos Galileu e Aristóteles disputaram um torneio de
xadrez. A soma do número de partidas jogadas por Galileu com
o número de partidas jogadas por Aristóteles é igual a 18. Se
Galileu tivesse jogado duas partidas a mais do que jogou, teria
jogado o mesmo número de partidas que Aristóteles jogou.
Sendo assim, quantas vezes cada um jogou?

A) Galileu jogou 7 vezes e Aristóteles 11.
B) Galileu jogou 6 vezes e Aristóteles 8.
C) Galileu jogou 10 vezes e Aristóteles 8.
D) Galileu jogou 9 vezes e Aristóteles 9.
E) Galileu jogou 8 vezes e Aristóteles 10.

Rascunho

O caixa de um banco trocou a ordem dos dois algarismos que
compunham o valor de um cheque e acabou entregando R$
27,00 a mais do que devia. Sabendo que a soma dos dois
algarismos é 13, qual o valor real do cheque?

A) 16
B) 19
C) 6
D) 7
E) 10

A) 450
B) 420
C) 600
D) 500
E) 480

A) 50 km/h
B) 48 km/h
C) 60 km/h
D) 58 km/h
E) 55 km/h
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FACULDADES
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Questão 8

Uma torneira enche um tanque em 4 horas. Outra torneira
enche o mesmo tanque em 12 horas. Se abrirmos as duas
torneiras no mesmo instante, com o tanque vazio, quanto
tempo vai demorar para que o tanque fique totalmente cheio?

Questão 9

Encontre três números naturais em uma PA cuja soma é 21 e o
produto é 280.

A) 6, 7 e 8
B) 7, 7 e 7
C) 3, 7 e 11
D) 4, 7 e 10
E) 5, 7 e 9

Questão 10

Quantos anagramas podemos formar com a palavra BOLA?

A) 8
B) 4
C) 24
D) 20
E) 12

Questão 11

Se aumentarmos a medida do lado de um quadrado em 4cm, sua
área aumentará 48cm². Qual a medida do perímetro do
quadrado original?

A) 32cm
B) 192cm
C) 12cm
D) 16cm
E) 24cm

Uma repartição pública recebeu alguns processos para serem
arquivados. Foram distribuídos 12 processos para cada
funcionário da repartição e sobraram 8 processos do total. Caso
fossem entregues 8 processos para cada funcionário restariam
24. Qual o total de processos que a repartição recebeu?

Questão 6

A) 56 processos
B) 32 processos
C) 68 processos
D) 33 processos
E) 20 processos

Questão 7

Uma avó tem 61 anos e suas três netas 4, 6 e 9 anos. Daqui a
quantos anos a idade da avó será igual à soma das idades de
suas netas?

A) 10
B) 8
C) 21
D) 42
E) 45

Rascunho

Questão 12

A figura ao lado é um círculo cujo diâmetro mede 10cm.
Considerando o retângulo GOFE qual a medida da diagonal
GF?

A) 5cm
B) 2cm
C) 15cm
D) 12cm
E) 10cmA) 2h

B) 8h
C) 30min
D) 30h20min
E) 3h

C
FE

A G O B
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PARTE II - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Questão 16

Todas as questões desta parte estão relacionadas a textos.
Para respondê-las, leia-os atentamente.

As questões de 16 a 20 estão relacionadas ao fragmento do
texto: “Miséria crônica” editorial da Folha de São Paulo,
publicado em 23/09/07- p.A2

A partir do fragmento lido, pode-se concluir que:

A) Os dados das pesquisas feitas pela FGV e pelo IETS
atestam a simplicidade de se definir e quantificar a miséria,
uma vez que adotam linhas de corte divergentes.

E

B) O programa Bolsa Família não teve êxito no Nordeste.
C) A desigualdade social aumentou nos Estados de Maranhão
e Alagoas.
D) Apesar dos esforços governamentais, a miséria está
aumentando no país.

) Segundo a FGV, uma família que tem R$ 266,15 de renda
domiciliar per capita mensal encontra-se em situação de
miséria.

FACULDADES
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Questão 13

A cada ano que passa um veículo desvaloriza 20% em relação
ao ano anterior. Qual o valor do carro daqui a dois anos se hoje
ele vale R$ 10.000,00?

A) R$ 8.000,00
B) R$ 6.400,00
C) R$ 6.000,00
D) R$ 4.000,00
E) R$ 14.400,00

Questão 14

Questão 15

Um vendedor recebe de salário mensal um valor fixo de R$
600,00 mais 6% de comissão sobre suas vendas. Se em um mês
ele recebeu um total de R$ 1.140,00, qual foi o total de suas
vendas?

A) R$ 12.000,00
B) R$ 5.400,00
C) R$ 19.000,00
D) R$10.000,00
E) R$ 9.000,00

Se então vale:x

A) 1/2
B) 3/2
C) -3/2
D) -1/2
E) 2

Rascunho

2
3

1

9

6

623

xxx

Miséria não é simples de definir, menos ainda de quantificar.
Organizações renomadas no estudo da questão, como a
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade (IETS), usam linhas de corte divergentes
respectivamente, R$125,00 e R$266,15 de renda domiciliar per
capita mensal. Com base nos dados da última Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2006), ambas
apontam redução da parcela de miseráveis na população do
país: -14%(FGV) e -10,6% (IETS).

Para a FGV, são 19,3% de brasileiros nessa condição
limítrofe, ou 36,2 milhões de pessoas a menor parcela desde
1992. Para o IETS, contam-se 26,9% (49 milhões de
miseráveis). Nos dois casos, de um ano a outro quase 6 milhões
de pessoas teriam deixado o contingente arbitrariamente
definido, mas não há motivo para júbilo em verificar que um
quinto ou um quarto do país ainda sobrevive com valores
pífios.

Tampouco há surpresa em verificar que o Nordeste é a parte
mais afetada do Brasil, em que pese a importância do
programa Bolsa Família por ali. Na região, 36,6% dos
habitantes são miseráveis, segundo a FGV. Os Estados de
Alagoas e Maranhão encabeçam o lamentável ranking, com
mais de 44% de miseráveis. Figuram também entre os que
menos diminuíram a taxa de miséria no período 2005-2006,
respectivamente -11,3% e -9,7%.

Há aí um paradoxo. O Maranhão foi o Estado com maior
aumento na renda média, 33,7%, seguido de Alagoas, com
29,4%. O corolário é óbvio: o aporte de renda não foi
apropriado prioritariamente pelos mais pobres.
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Acerca das pesquisas realizadas pela FGV e pelo IETS pode-se
afirmar que:

Questão 17

A) Segundo a FGV, um quarto dos brasileiros vive em situação
de miséria;
B) Segundo o IETS, um quinto dos brasileiros vive em situação
de miséria;
C) O Maranhão obteve, no biênio 2005-2006, a redução de
11,3% na taxa de miséria;
D) As pesquisas das duas instituições apontam tendências
conflitantes na análise da redução da miséria no país;
E) A divergência nos números das duas pesquisas deve-se à
linha de corte que adotam.

Questão 18

A) À imprensa, sempre interessa identificar os culpados dos
acidentes aéreos.
B) Os acidentes aéreos estão se tornando freqüentes no país.
C) Já é o segundo avião da TAM que se acidenta perto do
aeroporto de Congonhas.
D)As causas do mais recente acidente aéreo estão relacionadas
a “transponders”, “zonas de sombra” e até um certo “winglet”.
E) Tal qual aconteceu quando do acidente do avião da GOL, os
técnicos discutem as causas do recente acidente com o avião da
TAM.

Questão 22

Sobre o uso das aspas no texto, se pode afirmar que:não

A) As aspas têm por função destacar palavras do texto;

E) As aspas destacam termos usados na aviação.

B) As aspas destacam algumas palavras estrangeiras;
C) As aspas podem ser substituídas pelo sinal gráfico
travessão;
D) As aspas são sinais gráficos para realçar certas palavras
ou expressões;

FACULDADES

As palavras que podem substituir e no texto,
sem que haja alteração de sentido, são, respectivamente:

corolário júbilo

A) dedução/ muita alegria;
B) problema / desespero;
C) problema / alegria;
D) questão / preocupação;
E) dilema / tristeza.

Questão 19

É antônimo de :pífios

A) insignificantes;
B) modestos;
C) irrisórios;
D) pequenos;
E) expressivos.

Questão 20

O sufixo , presente em respectivamente,
e , acrescenta às palavras

uma circunstância de:

- mente
arbitrariamente prioritariamente

A) tempo;
B) dúvida;
C) concomitância;
D) modo;
E) certeza.

As questões de 21 a 25 estão relacionadas ao fragmento do
texto: Nossos sentimentos da Redação da Revista Época,
publicado em 23/07/07, p. 10.

Acerca das idéias contidas no texto, se pode afirmar que:não

Questão 21
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A cada desastre aéreo e, para nossa tristeza, eles têm se
tornado mais freqüentes a imprensa sai à cata de culpados.
Lembro minha primeira cobertura do gênero, quando outro
avião da TAM também caiu perto de Congonhas. Na época, o
léxico técnico dos professores aéreos falava em “reverso”,
“manete” e “rolés”. No ano passado, quando caiu o Boeing
da Gol, surgiram na mídia os “transponders”, as “zonas de
sombra” e até um certo “winglet”. Agora chegou a vez dos
“grooving” e da “aquaplanagem”. Os programas de debate
na televisão discutem a fundo se o avião “aquaplanou”,
“arremeteu”, “estolou” ou se simplesmente - e isso até sou
capaz de entender - “derrapou” na pista.
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Questão 23

A) É o vocabulário técnico de textos das diversas áreas do
conhecimento.
B) É a análise sintática, semântica e morfológica de uma
oração.
C) É o conjunto de vocábulos ou vocabulário.
D) É a quantidade de palavras em um determinado texto.
E) É a quantidade de palavras em uma determinada oração.

Questão 25

Com respeito ao uso do travessão no texto lido, é correto
dizer que:

não

A) Indica mudança de interlocutor.
B) Separa seqüências explicativas.
C) Pode ser substituído por parênteses.
D)Delimita conteúdo que, caso excluído, ainda permite a
compreensão do texto.
E) Destaca comentários do autor.

Questão 26

Questão 27

A questão 26 está relacionada ao soneto Encomióstico,
construído com palavras, na sua maioria, inexistentes na
língua portuguesa (José Augusto de Carvalho, apud
COSSON, R. Letramento Literário: teoria e prática. São
Paulo: Contexto, 2006, p.42.).

FACULDADES

Questão 24

O texto lido ilustra a seguinte característica das línguas:

A) O inglês não é adequado para expressar termos ligados à
aviação.
B) O português não incorporou termos provenientes do léxico
técnico da aviação.
C) A evolução tecnológica nada colabora com o dinamismo
lexical.
D) A língua evolui e esta evolução é expressa nos modismos
lexicais das diferentes épocas.
E)Alíngua restringe a liberdade de expressão dos aeronautas.

A) escomirando , contamilando e cortenovava;
B) flântula, escúria e sístola;
C) pifo, gestais e massenúria;
D) menões, terris e mortúria;
E) sístola, serpifal e pifo.

O poema é ilegível porque foi construído com palavras, na
sua maioria, inventadas. Entretanto, o conhecimento da
gramática da Língua Portuguesa permite reconhecer, no
texto, palavras com funções verbais. São elas:

As questões de 27 a 30 estão relacionadas ao fragmento do
texto Pesquisas com células-tronco embrionárias de Hugh
Lacey publicado pelo jornal Folha de São Paulo em
23/09/07 p.A3.

Pode-se concluir do texto lido que:

A) De maneira geral, reconhece-se que o direito à vida é
prerrogativa de todo ser humano vivo.
B) Não existe concordância entre Igreja e Ciência, acerca
dos direitos inerentes ao ser humano vivo.
C) A ciência ignora os direitos do ser humano.
D) Os defensores do direito ao aborto não respeitam o direito
que o embrião tem de viver.
E) Pesquisas científicas já determinaram o momento em que
o ser humano se constitui como sujeito de direito.

PROVA BRANCA - PÁGINA 7FAAT 2008 FAAT 2008

Acerca do termo léxico pode-se afirmar que:

Na esbóltica tesnalha de cavílica,
Escomirando a flântula combúria,
Cautolosia o serpifal da escúria,
Com três hipóticos getais de fílica.

Porém, no pifo, atrás da massenúria
Contamilando a estáfila clastílica,
Cortenovava a sístola esmepílica,
Com menões, com terris e sem mortúria.

A controvérsia em torno das pesquisas com células-tronco
embrionárias é freqüentemente retratada como conflito entre o
progresso tecnocientífico e sentimentos religiosos
reacionários.

Em seu cerne estão divergências em relação ao que constitui
um ser humano vivo; em especial, se embriões humanos recém-
formados, dotados de algumas poucas células, são seres
humanos vivos em si ou se são apenas aqueles cujo
desenvolvimento continua que se tornam seres humanos em
etapa posterior.

Essas divergências têm importância ética. Geralmente se
reconhece em palavras, mesmo que nem sempre na prática
que os seres humanos vivos têm direitos, e o primeiro e mais
importante deles é o direito à vida, que não pode ser
desprezado exceto por razões de ordem superior.

Poucos negariam que o progresso tecnocientífico legítimo
não deveria ameaçar os direitos humanos fundamentais. Os
defensores do direito ao aborto e das pesquisas com células-
tronco embrionárias insistem que tais práticas não ameaçam
os direitos fundamentais. Para eles, a menos que e até que um
embrião alcance uma etapa determinada, ele não é um ser
humano vivo; dependendo de seu meio ambiente, é apenas
parte dos tecidos de sua mãe ou (“in vitro”) um conjunto
complexo de células e moléculas. Seu ponto de vista, porém,
não é um resultado comprovado por pesquisas científicas.



PROCESSO SELETIVO INTEGRADO 2008
PROVA OBJETIVA

PARTE III - CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA

Questão 28

O Iluminismo pode ser representado como o resultado de um
processo que começou no Renascimento, quando a razão se
impôs como método de conhecimento do mundo. No século
XVIII, esse processo ganhou aspecto essencialmente crítico e a
razão passou a ser usada para a compreensão do próprio
indivíduo e de seu contexto social. Essas idéias eram
difundidas pelos iluministas, escritores franceses dessa época,
indistintamente chamados de “filósofos”, que provocaram uma
verdadeira revolução intelectual na história do pensamento
moderno. Analise as seguintes afirmações sobre as idéias
iluministas:

A) âmago;
B) objetivo;
C) raciocínio;
D) favor;
E) argumento.

Questão 33

Em 10 de novembro de 1937, com apoio militar e sem
resistências, o presidente Getúlio Vargas concretizou seu golpe
e instaurou o Estado Novo, apresentando aos ministros uma
nova Constituição, que concentrava todos os poderes nas mãos
do presidente e confirmava a ditadura. Qual das alternativas
abaixo não apresenta regramento previsto na nova
Constituição instituída pelo presidente Vargas:.

A) o presidente podia dissolver o Congresso e expedir decretos-
lei;
B) os partidos eram extintos;
C) interventores passavam a governar os estados;
D) ficava abolida a censura prévia e passava a vigorar a
liberdade de imprensa;
E) instituía-se a pena de morte.

FACULDADES

Questão 29

A) práticas científicas;
B) práticas religiosas;
C) práticas de aborto e de pesquisa de células-tronco;
D) práticas de defesa do aborto;
E) práticas científicas e práticas religiosas.

Questão 30

A) adversativa / conclusiva;
B) alternativa / adversativa;
C) explicativa / conclusiva;
D) adversativa / alternativa;
E) conclusiva / adversativa.

O período regencial no Brasil foi marcado por diversas
revoltas, provocadas, em geral, pelo conflito de idéias entre
grupos da camada dominante, dividida entre liberais e
conservadores. Na Bahia, aconteceram vários movimentos
rebeldes contra a política imposta pelas regências. Em 1837,
esses movimentos culminaram numa rebelião, iniciada com a
sublevação das tropas e a fuga do governador. A revolta
descrita acima ficou conhecida como:

Questão 31

A) Guerra dos Farrapos;
B) Sabinada;
C) Farroupilha;
D) Balaiada;
E) Cabanagem.

Questão 32

I - Os iluministas eram deístas, isto é, acreditavam que Deus
estaria presente na natureza, portanto também no próprio
indivíduo, que poderia descobri-lo por meio da razão.
Assim, a Igreja e seus dogmas tornar-se-iam dispensáveis.
II - As relações entre indivíduos seriam regidas por leis
naturais. As desigualdades teriam sido provocadas pelo
próprio ser humano, conforme fosse organizando sua
sociedade.
III - O princípio organizador da sociedade deveria ser a
busca da felicidade humana.

A)As afirmações I e II são verdadeiras e a afirmação III é falsa.
B)As afirmações I e II são falsas e a afirmação III é verdadeira.
C)As afirmações I, II e III são verdadeiras.
D)As afirmações I, II e III são falsas.
E)As afirmações I e III são verdadeiras e a afirmação II é falsa.

Com base nessas afirmações, escolha a alternativa correta:
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Apalavra , que aparece no segundo parágrafo, significa:cerne

Aexpressão , presente no quarto parágrafo, refere-
se a:

tais práticas

As conjunções e , destacadas no texto, articulam,
respectivamente, relações:

ou porém
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Questão 34

No período colonial brasileiro, duas economias foram
particularmente significativas: açucareira e mineradora.
Fazendo uma comparação entre elas, pode-se afirmar que:

A) enquanto no açúcar predominou o latifúndio e a ruralização,
a mineração possibilitou a urbanização e certo mercado
interno.
B) as duas formas implicaram uma intensiva ocupação do solo
e somente predominaram em regiões litorâneas.
C) nenhuma das formas possibilitou qualquer margem de
fixação definitiva do homem, especialmente pelo caráter
predatório.
D) em ambas, os melhores resultados foram obtidos em regiões
com predominância do trabalho assalariado.
E) enquanto a mineração tornou Portugal dependente da
Holanda, o açúcar assinalou a submissão aos ingleses.

Questão 35

Entre as várias conseqüências do processo de globalização, os
riscos de desestabilização econômica e cultural são alguns dos
que mais preocupam as sociedades. Algumas experiências,
porém, vêm sendo utilizadas para melhor conviver com esse
processo mundial. Um exemplo é a reunião de países em
grupos, visando a regionalização do comércio. Os blocos
econômicos, como são conhecidos esses grupos, criados na
América do Sul, na América do Norte e na Europa são,
respectivamente:

Questão 36

A) o Mercosul, aAlca e a União Européia;
B) aAlca, o Nafta e a União Européia;
C) o Mercosul, o Nafta e a União Européia;
D) o Mercosul, o Nafta e o EuroCommerce;
E) o Nafta, aAlca e o EuroCommerce.

O Senado Federal é presidido por um dos senadores, eleito
democraticamente pelos seus pares. Em razão de recentes
escândalos, o então presidente daquela casa legislativa, depois
de enfrentar processos de ordem ética, renunciou à presidência
no mês de dezembro de 2007. Em seguida, os senadores
cuidaram de eleger seu sucessor. O senador que renunciou à
presidência do Senado Federal e seu sucessor no cargo são,
respectivamente:

Questão 37

Os Prêmios Nobel foram instituídos por Alfred Nobel, um
industrial sueco, inventor da dinamite, em seu testamento. São
atribuídos anualmente, no mês de outubro, às pessoas que
fizeram pesquisas importantes, inventaram técnicas pioneiras
ou deram contribuições destacadas à sociedade. Em 2007, o
Prêmio Nobel da Paz foi dividido entre dois ganhadores. O
Comitê Nacional da Noruega, responsável pela indicação dos
vencedores, disse que a decisão teve como finalidade chamar a
atenção do mundo para a ameaça representada pelo
aquecimento global. Os vencedores do Prêmio Nobel da Paz
2007 foram um ativista e político ambientalista, que estrelou,
em 2006, o documentário vencedor do Oscar “Uma Verdade
Inconveniente” e um organismo que reúne cerca de 3 mil
cientistas e especialistas de várias áreas, tido como a principal
autoridade científica sobre aquecimento global. Os ganhadores
do prêmio Nobel da Paz de 2007 são, respectivamente:

A) o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e o IPCC
(Intergovernamental Panel on Climate Change ou Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, na sigla em
inglês).
B) o cineasta norte-americano Michael Moore e o Greenpeace.
C) o ex-vice-presidente dos EUAAl Gore e o Greenpeace.
D) o cineasta norte-americano Michael Moore e o IPCC
(Intergovernamental Panel on Climate Change ou Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, na sigla em
inglês).
E) o bengalês Mohammad Yunus, conhecido como o
"banqueiro dos pobres”, e o PNUMA (Programa das Nações
Unidas para o MeioAmbiente).

Questão 38

FACULDADES

ATUALIDADES

A) Renan Calheiros e Pedro Simon;
B) Renan Calheiros e GaribaldiAlves;
C) Jader Barbalho e José Sarney;
D) Severino Cavalcanti e GaribaldiAlves;
E) Severino Cavalcanti e Tião Viana.

No primeiro semestre de 2007, o Brasil recebeu a visita de dois
dos mais importantes chefes de Estado em nível mundial. Cada
uma das visitas, dada a sua importância, mobilizou um grande
contingente de autoridades e de pessoal de apoio, bem como
demandou uma série de preparativos, dentre eles a elaboração
de uma cuidadosa programação, cuja preocupação central
residiu na organização de um forte esquema de segurança, em
especial nos trajetos por onde passaram as comitivas. Os
nomes das autoridades que visitaram o Brasil, nos meses de
março e maio de 2007, respectivamente, bem como os países
que representam, são:

A) George W. Bush, presidente dos EUA, e Fidel Castro,
presidente da República de Cuba.
B) George W. Bush, presidente dos EUA, e Papa Bento XVI,
chefe de Estado do Vaticano.
C) Papa Bento XVI, chefe de Estado do Vaticano, e Fidel
Castro, presidente da República de Cuba.
D) Rainha Elizabeth II, chefe de Estado do Reino Unido, e
Papa Bento XVI, chefe de Estado do Vaticano.
E) Rainha Elizabeth II, chefe de Estado do Reino Unido, e
George W. Bush, presidente dos EUA.
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Questão 39

Regulamentado em 2005, o Programa Nacional de Produção e
Uso de Biodiesel (PNPB) é um programa interministerial do
Governo Federal que objetiva a implementação de forma
sustentável, tanto técnica, como economicamente, da
produção e uso do Biodiesel, com enfoque na inclusão social e
no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda.
Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes
renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos tais
como o craqueamento, a esterificação ou pela
transesterificação. Entre as fontes renováveis que podem ser
utilizadas na fabricação do biodiesel não se inclui:

A) a mamona;
B) o dendê
C) a soja;
D) a colza;
E) o petróleo.

Questão 40

I - São pessoas que se apoderam ilicitamente de grandes
extensões de terra, através da obtenção de títulos falsificados.
II - São agricultores que cultivam pequenas parcelas de terra,
sem títulos de propriedade, dispondo apenas de sua posse.
Trabalham, geralmente, em base familiar ou às vezes coletiva,
com outras famílias.
III - São pequenos agricultores ou trabalhadores de certos
projetos agropecuários, deslocando-se entre diferentes regiões
do Brasil, levados por empresas particulares ou estatais.

A) I empresários, II jagunços, III peões;
B) I jagunços, II empreiteiros, III gatos;
C) I peões, II grileiros, III camponeses;
D) I empreiteiros, II empresários, III pistoleiros;
E) I grileiros, II posseiros, III colonos.

GEOGRAFIA

Leia os textos com atenção:

Pode-se associar os textos acima, respectivamente, com:

A União Européia, agora com 27 países e 480 milhões de
pessoas, forma o maior mercado em capacidade de consumo
do mundo. Forma, também, o maior PIB, com a soma de cerca
de 14 trilhões de dólares americanos ou 10,8 trilhões de euros e
representa 20% do volume do comércio mundial. Alguns
países, após a adesão a esse bloco econômico, ficam na
expectativa da chegada de investimentos e apoio, para
dinamizarem suas economias. É o caso dos dois últimos países
que passaram a fazer parte da União Européia, no ano de 2007.
São eles:

Questão 42

A) Bulgária e Romênia.
B) Polônia e República Tcheca.
C) Alemanha e Eslovênia.
D) Bulgária e Portugal.
E) Romênia e Grécia.
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Questão 41

Em março de 2007, os 35 representantes que integram o
Conselho de Governadores daAIEA(Agência Internacional de
Energia Atômica) da ONU (Organização das Nações Unidas)
aprovaram a suspensão de 23 programas de assistência técnica
nuclear para um determinado país localizado na região do
Oriente Médio.Amedida foi uma represália à recusa desse país
em seguir o prazo estabelecido pela ONU para interromper o
enriquecimento de urânio, um processo que pode ser utilizado
tanto como combustível para usinas nucleares quanto para a
criação da bomba atômica. O país que sofreu a represália e que
é considerado o pivô dessa controvérsia internacional é o:

A) Líbano;
B) Iraque;
C) Israel;
D) Kuwait;
E) Irã.



PROCESSO SELETIVO INTEGRADO 2008
PROVA OBJETIVA

FACULDADES

Questão 45

“O Brasil pode ganhar dinheiro com a prática de fixação do gás
carbônico.” A frase acima exprime uma nova prática
econômica, resultado do Protocolo de Kyoto, que prevê a troca
de Certificados de Emissões Reduzidas entre países. Para tirar
proveito dessa prática, o Brasil deve:

A) aumentar a derrubada de matas nativas para diminuir a
madeira e assim poluir menos a atmosfera.
B) diminuir o número de árvores nas cidades para diminuir a
possibilidade de emitir gás carbônico.
C) aumentar o número das árvores apenas nas cidades, já que
essa providência será suficiente para diminuir a emissão de
gases-estufa.
D) preservar suas formulações vegetais nativas, que assim
fixarão o gás carbônico em suas estruturas.
E) evitar envolver-se nessa questão, uma vez que as atividades
econômicas realizadas dentro do território nacional não afetam
o ambiente mundial.

Questão 44

Sobre os países capitalistas desenvolvidos ou de Primeiro
Mundo, não se pode afirmar que apresentam:

A) em sua maioria, estrutura industrial que abrange desde os
setores de base, como a siderurgia, a metalurgia, a indústria
química pesada etc., até os setores ligados à produção de bens
de consumo (têxteis, alimentícios, eletrodomésticos etc.).
B) elevados níveis de exportação de manufaturados,
tecnologia e capitais e de importação de matérias-primas
agrícolas e minerais.
C) padrão alimentar elevado, assim como alto grau de
instrução, especialização profissional e acentuado nível
técnico da mão-de-obra.
D) elevada renda per capita e, consequentemente, padrão de
consumo bastante elevado, o que proporciona a suas indústrias
de bens de consumo um amplo mercado consumidor.
E) predomínio das linhas de produção e políticas que visam a
fixação do trabalhador no campo, tais como garantia de preços,
distribuição de terras etc.
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Aatmosfera é uma estrutura complexa, com diversas camadas,
estendendo-se a cerca de 1.000 quilômetros de altitude. A
atividade atmosférica ocorre na camada mais inferior, que vai
do solo até aproximadamente 15 ou 16 quilômetros de altitude.
É nessa camada, com a qual o homem mantém contato direto,
que ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos, como o
calor, os ventos e as chuvas. É onde a pressão do ar e a
temperatura diminuem com a altitude. Essa também é a
camada que sofre as conseqüências diretas de ações humanas,
como a poluição causada pelos automóveis e pelas fábricas e o
desmatamento de florestas, entre outras. A primeira camada da
atmosfera, caracterizada acima, é denominada:

A) mesosfera;
B) estratosfera;
C) termosfera;
D) troposfera;
E) exosfera.

Questão 43




