Faculdades Integradas de Santa
Fé do Sul

Nome do
Candidato:______________________________________________________________

INSTRUÇÕES:
 Leia atentamente e responda todas as questões.
 Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
 A alternativa escolhida deverá ser marcada no RASCUNHO e depois
transcrita no GABARITO DEFINITIVO.
 A alternativa escolhida deverá ser marcada com tinta preta ou azul,
preenchendo todo o quadro e sem rasuras.
 Em caso de dúvida, levante a mão e aguarde em seu lugar, até ser
atendido pelo fiscal.
 A prova

terá

duração

máxima

de

3h (três

horas), incluindo o

preenchimento da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS E FOLHA DE
REDAÇÃO.
 O vestibulando não poderá sair da sala antes de decorrida 1h de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1
Charge para a questão 1

As palavras que aparecem na charge acima
estão grafadas segundo a Reforma Ortográfica
da Língua Portuguesa. Assinale a alternativa
correta quanto ao uso do hífen.
a) anti-inflamatório, coordenar.
b) inter-regional, super-humano.
c) pan-americano, sem-teto.
d) subumano, superaquecimento.
e) autorregulamentação, contrarreforma.
_______________________________________

mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro
Mundo por ter se tornado um forte oponente
das injustas políticas de comércio dos países
ricos.
Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste.
Embora
em
algumas
de
suas
ocorrências,especialmente na zona rural, esteja
confinada a bolsões invisíveis aos olhos dos
brasileiros mais bem posicionados na escala
social, a miséria é onipresente. Nas grandes
cidades, com aterrorizante frequência, ela
atravessa o fosso social profundo e se manifesta
de forma violenta. A mais assustadora dessas
manifestações é a criminalidade, que, se não
tem na pobreza sua única causa, certamente em
razão dela se tornou mais disseminada e cruel.
Explicar a resistência da pobreza extrema entre
milhões de habitantes não é uma empreitada
simples.
2) O termo “embora”, que aparece no texto,
poderia ser substituído sem prejuízo de sentido
na sentença por:

Texto para as questões 2, 3, 4 e 5.

a) Mesmo que
b) Visto que
c) Porque
d) À proporção que
e) Em vista disso
_______________________________________

A MISÉRIA É DE TODOS NÓS

QUESTÃO 3

QUESTÃO 2

Como entender a resistência da miséria no
Brasil, uma chaga social que remonta aos
primórdios da colonização? No decorrer das
últimas décadas, enquanto a miséria se
mantinha mais ou menos com o mesmo
tamanho, todos os indicadores sociais brasileiros
melhoraram.
Há mais crianças em idade escolar frequentando
aulas atualmente do que em qualquer outro
período da nossa história. As taxas de
analfabetismo e mortalidade infantil também
são as menores desde que se passou a registrálas nacionalmente. O Brasil figura entre as dez
nações de economia mais forte do mundo.
No campo diplomático, começa a exercitar seus
músculos. Vem firmando uma incontestável
liderança política regional na América Latina, ao

O termo grifado no texto “dela” refere-se a qual
termo:
a) criminalidade
b) escala social
c) pobreza
d) zona rural
e) manifestações
_______________________________________

QUESTÃO 4
O título do texto se justifica pois:
a) a miséria envolve grande parte de nossa
população;
b) a miséria é culpa da classe dominante;
c) todos os governantes colaboraram para a
miséria comum;
d) a miséria deveria ser preocupação de todos;
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e) um mal que abrange indistintamente a todos.
_______________________________________

QUESTÃO 5
A palavra “onipresente” que aparece no texto
significa:
a) descontente
b) inexistente
c) afastado
d) ausente
e) predominante
______________________________________

QUESTÃO 6
A

figura de linguagem que aparece na manchete
acima é:
a) metáfora
b) catacrese
c) metonímia
d) antítese
e) eufemismo
_______________________________________

QUESTÃO 7
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha
os cabelos mais negros que a asa da graúna, e
mais longos que seu talhe de palmeira. O favo
da jati não era doce como seu sorriso; nem a
baunilha recendia no bosque como seu hálito
perfumado ( ... )
Cedendo à meiga pressão, a virgem reclinou-se
ao peito do guerreiro, e ficou ali trêmula e
palpitante como a tímida perdiz ( ... ) A fronte
reclinara, e a flor do sorriso expandia-se como o
nenúfar ao beijo do sol ( ... ). Em torno carpe a
natureza o dia que expira.
Soluça a onda trépida e lacrimosa; geme a brisa
na folhagem; o mesmo silêncio anela de
opresso. (...) A tarde é a tristeza do sol. Os dias
de Iracema vão ser longas tardes sem manhã,
até que venha para ela a grande noite.

Os
fragmentos
acima
se
constroem
estilisticamente com figuras de linguagem,
caracterizadoras do estilo poético de Alencar.
Apresentam eles, dominantemente, as seguintes
figuras:
a) comparações e antíteses.
b) antíteses e inversões.
c) pleonasmos e hipérboles.
d) metonímias e prosopopeias.
e) comparações e metáforas.
_______________________________________

QUESTÃO 8
Certos traços da vertente realista-naturalista da
literatura brasileira renascem com força nos
anos 30 do século XX. Um marco desse
renascimento é a publicação, em 1938, do livro
Vidas secas, de Graciliano Ramos, romance
acerca do qual é possível dizer:
I. Ele registra com nitidez as sequelas da miséria
sobre uma família pobre de retirantes
nordestinos, miséria essa que acaba levando as
personagens a um estágio de degradação moral.
II. Diferentemente da narrativa realista do século
XIX, o tema desse livro não é mais o adultério
feminino e as relações de interesse que marcam
a classe burguesa, mas sim as condições
precárias de pessoas humildes do sertão
brasileiro.
III. Apesar de as personagens viverem em
condições desumanas, elas mantêm a sua
dignidade e não perdem o seu caráter nem a sua
humanidade.
Está(ão) correta(s):
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) I e II.
) I e III.
) II e III.
) apenas III.
) todas.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 9
Em um loteamento, o valor do metro
quadrado é de R$240,00. André comprou um
terreno retangular de 20m por 16m. Qual é o
valor que ele pagou pelo terreno?
a) R$ 86 400,00
b) R$ 76 800,00
c) R$ 52 054,00
d) R$ 41 792,00
e) R$ 17 280,00
_______________________________________

QUESTÃO 10
Pedro comprou um carro com motor flex.
Quando foi abastecer pela primeira vez, pediu
para colocar no tanque 20 litros de álcool e 20
litros de gasolina, pagando um total de R$
120,00. Cinco dias depois, no mesmo posto,
decidiu alterar a proporção do combustível,
pedindo para colocar no tanque 10 litros de
álcool e 30 litros de gasolina, pagando um
total de R$ 130,00. Sabendo-se que o preço
do combustível no posto não sofreu alteração,
o preço do álcool é igual a:
a) R$ 3,50
b) R$ 3,45
c) R$ 2,50
d) R$ 2,45
e) R$ 2,00

c) 12
d) 20
e) 25
______________________________________

QUESTÃO 12
Numa fábrica de automóveis, 4 homens
montam 15 automóveis em 3 dias. Quantos
automóveis serão montados por 2 homens em
10 dias?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
e) 35
______________________________________

BIOLOGIA
QUESTÃO 13
Dos animais abaixo relacionados, os que
apresentam, no decorrer do desenvolvimento
do seu ciclo biológico respiração branquial,
cutânea e pulmonar são:
a) as planárias e as rãs
b) as lulas e águas-vivas;
c) as salamandras e os sapos;
d) as minhocas e os lagartos;
e) nda
_______________________________________

QUESTÃO 14

_______________________________________

QUESTÃO 11
Numa vila, há cinco caminhos que ligam o
campo de futebol ao mercado central e há
quatro caminhos que ligam o mercado central à
sede da prefeitura. João está no campo de
futebol e pretende ir à sede da prefeitura
passando primeiro pelo mercado central. O
número de maneiras diferentes de João fazer o
percurso é igual a:
a) 9
b) 10

O voo das aves é uma atividade que demanda
um grande gasto energético. Em relação a esse
gasto existe uma grande utilização direta do
sistema:
a) locomotor.
b) excretor.
c) reprodutor.
d) hormonal.
e) cardiorrespiratório
_____________________________________

QUESTÃO 15
Os Biomas brasileiros são:
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a) Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica,
Brejos nordestinos, Pantanal e Pampas.
b) Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica,
Caatinga, Pantanal e Babaçual.
c) Mata Atlântica, Restinga, Floresta Amazônica,
Caatinga, Pantanal e Pampas.
d) Mata Atlântica, Mangue, Restinga, Floresta
Amazônica, Caatinga e Pantanal.
e) Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica,
Caatinga, Pantanal e Pampas.
_______________________________________

QUESTÃO 16
"A capacidade de errar ligeiramente é a
verdadeira maravilha do DNA. Sem esse atributo
especial, seríamos ainda bactéria anaeróbia, e a
música não existiria (...). Errar é humano,
dizemos, mas a ideia não nos agrada muito, e é
mais difícil ainda aceitar o fato de que errar é
também biológico" (Lewis Thomas. A medusa e
a lesma, ed. Nova Fronteira, RJ, 1979). Esse texto
refere-se a uma característica dos seres vivos.
Indique a alternativa correta.
a) seleção natural.
b) reprodução.
c) excitabilidade.
d)mutação
e) excreção
_______________________________________

GEOGRAFIA
QUESTÃO 17
A tendência atual, no contexto da globalização
econômica das relações internacionais, é
caracterizada pela concretização de um
paradigma mundial, representado:
a) pela oposição entre os países do norte
desenvolvido e do sul subdesenvolvido,
caracterizando uma nova forma de se
regionalizar politicamente o mundo.
b) pela fragmentação industrial, em que as
sedes das grandes empresas multinacionais se
deslocam para polos comerciais de economias
emergentes.
c) pela nova política de controle da produção
industrial em benefício da preservação dos
recursos naturais.

d) pelo fim do mercado especulativo financeiro
e pelo estabelecimento de uma ordem
econômica informacional, eminentemente não
oligopolizada.
e) pelo crescente fluxo de capitais e
informações, distribuído homogeneamente pelo
globo terrestre.
_______________________________________

QUESTÃO 18
As noções de islamismo, pensamento ocidental
e cultura indiana remetem para a categoria de:
a) raças;
b) nacionalidades;
c) civilizações;
d) etnias;
e) religiões.
_______________________________________

QUESTÃO 19
Sobre o Banco Mundial, considere
afirmativas a seguir:

as

I. Foi inicialmente criado para fomentar,
principalmente, o Plano Marshall.
II. Os empréstimos concedidos podem ser
utilizados para qualquer fim.
III. Somente os governos podem contrair
empréstimos.
IV. Não estabelece regras para a concessão de
empréstimos, o que lhe rende duras críticas.
Assinale a alternativa que apresenta somente o
que for verdadeiro:
a) I
b) II
c) I e III
d) II e IV
e) I, III e IV
______________________________________

QUESTÃO 20
Há uma grande discussão atualmente em voga
para que as sociedades e os governos se
conscientizem e diminuam a emissão dos gases
do efeito estufa. Entre as práticas a seguir
mencionadas, assinale aquela que pode ser
considerada totalmente limpa no sentido de não
emitir poluentes na atmosfera:
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a) Produção de energia em hidroelétricas
b) Utilização de fertilizantes na agricultura
c) Atividade pecuária
d) Construção de aterros sanitários
e) Atuação de usinas nucleares de energia
_______________________________________

HISTÓRIA
QUESTÃO 21
A Idade Média, na Europa, foi caracterizada pelo
aparecimento, apogeu e decadência de um
sistema
econômico,
político
e
social
denominado feudalismo. Assinale a alternativa
que apresenta de forma correta características
do sistema feudal.
a) As terras dividiam-se em reservas senhoris e
mansos servis. A sociedade era estamental, sem
mobilidade social.
b) A política feudal não proporcionava
autonomia aos feudos, sendo, portanto,
centralizada.
c) A cultura feudal foi antropocêntrica, ou seja,
baseada na visão do homem como centro do
Universo.
d) A principal forma de trabalho foi a escravidão,
pois os trabalhadores rurais eram tratados como
mercadorias.
e) O feudalismo apresentou características
semelhantes em todo território europeu, sendo
a Inglaterra o modelo mais exemplar.
_______________________________________

QUESTÃO 22
Quais países ou continentes fizeram parte da
Segunda Revolução Industrial?
a) Inglaterra, Estados Unidos, Itália e URSS.
b) Inglaterra, Estados Unidos, URSS e Ásia.
c) Estados Unidos, Japão e Europa.
d) Itália, Estados Unidos, Japão e Ásia.
e) Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra
_______________________________________

QUESTÃO 23
Movimento representado denominado caraspintadas, do início dos anos de 1990, arrebatou
milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a
juventude, movida por um forte sentimento
cívico,

a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou
a campanha Diretas Já;
b) manifestou-se contra a corrupção e
pressionou pela aprovação da Lei da Ficha
Limpa;
c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou
a internet para agendar suas manifestações;
d) espelhou-se no movimento estudantil de
1968 e protagonizou ações revolucionárias
armadas;
e) tornou-se porta-voz da sociedade e
influenciou no processo de impeachment do
então presidente Collor.
_____________________________________

QUESTÃO 24
Como começou a 1ª Guerra Mundial?
a) O não cumprimento do Tratado de Versalhes
pela Alemanha.
b) Assassinato do primeiro-ministro francês
General De Gaulle.
c) Assassinato do príncipe herdeiro do trono
austríaco Francisco Ferdinando.
d) A Revolução Socialista em 1917 na URSS.
e) A entrada dos EUA no conflito
______________________________________

LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO 25
Reading the following text to answer the
question 1.
A FADED GREEN
Shades of peach adorn America’s recently
redesigned $20 note, but currency traders care
little for pretty colours. The dollar has steadily
been losing value in the foreign-exchange
markets. This week it reached its low against the
euro since the single European currency was
launched in 1999, breaking through $1.20. The
dollar has fallen by 31% against the euro from its
peak in July 2001. Recently it has also hit a
three-year low against the yen and a five-year
low against sterling.
It may seem curious that the dollar is falling
when America is enjoying a remarkable burst of
growth and Europe looks far less lively.
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America's GDP grew at an annual rate of 8.2% in
the third quarter. The Institute of Supply
Management’s widely watched index of
manufacturing activity hit a 20-year high in
November. Meanwhile, the euro area’s
economies are on the mend, but are expected
to grow by only 0.5% this year and 1.8% next,
according to The Economist's monthly poll of
economic forecasters.
However, currencies are not economic virility
symbols, but assets on which investors expect a
return. The dollar used to be buoyant because
investors expected to make more from dollar
assets than from those denominated in other
currencies. Now they are not so sure. Their
worries over America’s twin deficits, on the
current-account and the federal budget, loom
large. With a current-account deficit of 5% of
GDP, America must borrow $2 billion each
business day. Tax cuts, spending on the war in
Iraq and a new scheme to provide prescription
drugs to the old are dragging the government's
books into disarray.
How much further might the dollar fall?
Predicting the future price of a currency is
useless. But there are good reasons to believe
that over the medium term the dollar could
drop a lot lower, especially against the euro.
Whether that will have the desired effects, in
reducing America's imbalances, or in causing the
expected chaos in Europe's economies, is a
different question.
A stronger euro should be bad news for
European firms, even if it means cheaper Florida
holidays for their employees. A rise in the euro
against the dollar causes exports from European
firms to become more expensive relative to
American ones, cutting into Europe's sales.
Similarly, American firms' products become
relatively cheaper, both for Americans and for
foreign buyers. By creating more exports and
curbing imports, a weaker dollar should thus
help to cut America's huge current-account
deficit.
Or so the textbooks have it. In the past, a falling
dollar has indeed reduced America's imports. In
the 1980s, the last time America had such a
large current account deficit relative to GDP, an
agreement to let the dollar depreciate helped to

reduce America’s consumption of Japanese cars
and Swiss watches.
But there is reason to think that these days
currency movements are not as effective as they
once were in bringing economies into balance. A
recent report of an investment bank doubts that
a sliding dollar will do much to eliminate
America’s
trade
and
current-account
imbalances.
In an increasingly integrated global economy,
companies' pricing power has been eroded
around the world. In addition, low inflation has
made price increases more obvious. So it is
more difficult for a European car company, say,
to raise its prices in America in response to a
stronger euro. According to a study cited in the
report, the ability to pass on the effects of a
stronger currency has been waning in recent
years.
The Economist, Dec. 6, 2003
http://www.tradewithvision.com/
kbase/pdf/fadedGreen.pdf

In the sentence "Shades of peach adorn
America's recently redesigned $20 note, but
currency traders care little for pretty colours.",
the author means that:
a) currency traders are not really concerned
about aesthetic changes in dollar notes.
b) currency traders are very worried about the
recent changes in some dollar bills.
c) currency traders prefer the traditional green
dollar notes to the newly designed ones.
d) the exchange market is totally against the use
of pretty colours in currency notes.
e) the attractive new colours in most dollar
notes are totally unimportant in the trade
market.
______________________________________

QUESTÃO 26
Read the text and mark the correct alternative:
My friend Alisha _________ a sweater and a
heavy coat when the temperature is around 40
degrees and she _________ __________ to the
beach only when it's above 85.
a) wears; enjoys; going
b) wears; enjoy; going
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c) wear; enjoys; going
d) wear; enjoys; go
e) wears; enjoy; go
_______________________________________

QUESTÃO 27
"A lot of people ____________________ by the
show. They ___________________ something
different." Mark the correct answer.
a) do disappointed; expecteds
b) doing disappointed; expected
c) got disappointed; expected
d) get disappointed; expecteding
e) goting disappointed; expecteds
_______________________________________

FÍSICA
QUESTÃO 28

sobrevivente, olhando para o céu, sem nuvens,
veria:
a) Somente a lua.
b) Lua e estrelas.
c) Somente as estrelas.
d) Somente os planetas do sistema solar.
e) Uma completa escuridão.
_______________________________________

QUESTÃO 31
Um freezer, recém adquirido, foi fechado e
ligado quando a temperatura ambiente estava
27°C (300 K). Considerando que o ar se
comporta como um gás ideal e a vedação é
perfeita, determine a pressão no interior do
freezer quando for atingida a temperatura de
-19°C (254 K).

Uma esfera de aço desliza sobre uma mesa
plana com velocidade igual a 2,0 m/s. A mesa
está a 1,8 m do solo. A que distância da mesa a
esfera irá tocar o solo? (considere g=10 m/s 2 e
despreze o atrito.)

a) 0,45 atm
b) 0,85 atm
c) 1,05 atm
d) 1,25 atm
e) 1,50 atm
_______________________________________

a) 0,2 m
b) 0,5 m
c) 1,2 m
d) 1,5 m
e) 2,0 m
_______________________________________

QUÍMICA
QUESTÃO 32

QUESTÃO 29
A terra atrai um pacote de arroz com uma força
de 50 N. Pode-se, então, afirmar que o pacote
de arroz:
a) Atrai a Terra com uma força menor que 50 N.
b) Atrai a Terra com uma força de 50 N.
c) Não exerce força nenhuma sobre a Terra.
d) Repele a Terra com uma força de 50 N.
e) Repele a Terra com uma força menor que
50N.
_______________________________________

Frequentemente, encontramos tabelas com os
“valores energéticos” dos alimentos. Esses
valores são comumente dados em quilocalorias.
Esses “valores energéticos” correspondem à
energia liberada nas reações de metabolismo
desses alimentos no organismo. Quando
dizemos que o chocolate “tem muita caloria”,
isso significa que, nas reações do metabolismo
do chocolate no organismo, há liberação de
muita energia.

QUESTÃO 30
Admita que o sol subitamente “morresse”, ou
seja, que a luz deixasse de ser emitida. 24 horas
após este acontecimento, um eventual

Um indivíduo que ingeriu uma barra de
chocolate de 400g consumiu aproximadamente
o equivalente a quantas quilocalorias?
a) 1,9
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b) 2,6
c) 3,6
d) 4,6
e) 2,9
_______________________________________

QUESTÃO 33
O CO2 é de importância crucial em vários
processos que se desenvolvem na Terra,
participando, por exemplo, da fotossíntese,
fonte de carbono para formação da matéria que
compõe as plantas terrestres e marinhas.
Sabendo que a molécula de CO 2 é apolar,
podemos afirmar que as forças intermoleculares
que unem as moléculas de CO2 são do tipo
a) iônico.
b) ponte de hidrogênio.
c) forças dipolo-dipolo.
d) forças de London.
e) forças dipolo-permanente.
_______________________________________

QUESTÃO 34
Sob condições adequadas de temperatura e
pressão, ocorre a formação do gás amônia.
Assim, em um recipiente de capacidade igual a
10 L, foram colocados 5 mols de gás hidrogênio
com 2 mols de gás nitrogênio. Ao ser atingido o
equilíbrio químico, verificou-se que a
concentração do gás amônia produzido era de
0,3 mol/L.
Dessa forma, o valor da constante de equilíbrio
(KC) é igual a:
a) 1,44 . 104
b)1,80 . 10–4
c) 3,00 . 10–2
d) 6,00 . 10–1
e) 3,60 . 101
_______________________________________

QUESTÃO 35
A combustão completa de certo composto
orgânico oxigenado, de fórmula CXHYOn,
consumiu 3 mols de oxigênio para cada 2 mols
de CO2 e 3 mols de H2O formados. A fórmula
mínima desse composto é, portanto,

a) CHO
b) CH2O
c) CH3O
d) C2H3O
e) C2H6O
______________________________________

REDAÇÃO
Instruções:
Entendendo consumo como o “ato de comprar
diretamente relacionado à necessidade ou à
sobrevivência”, consumismo como “comprar
aquilo que não é necessário, ou seja, gastar
excessivamente com produtos sem utilidade
imediata ou supérfluos” e com base nos textos
de apoio, elabore uma redação dissertativa
sobre o seguinte tema:
- Dê um título ao seu texto;
- Utilize a forma culta da língua portuguesa;
- Seu texto deve ter no mínimo 20 linhas.

O consumo responsável é possível?

“Não se pode escapar do consumo: faz parte do
seu metabolismo! O problema não é consumir, é
o desejo insaciável de continuar consumindo.
Desde o paleolítico os humanos perseguem a
felicidade, pois os desejos são infinitos, e assim
as relações humanas são sequestradas por essa
mania de apropriar-se do máximo possível de
coisas.
O lixo é o principal e comprovadamente o mais
abundante produto da sociedade moderna de
consumo. Entre as indústrias da sociedade de
consumo, a de produção de lixo é a mais sólida e
imune a crises.” (Zygmunt Bauman)
“O consumo responsável tem relação com o uso
consciente de recursos naturais e o estilo de
vida das sociedades, visto que o consumismo
em excesso leva a desperdícios desnecessários e
muitas vezes prejudicais ao meio ambiente.”
(http://www.cidadessustentaveis.org.br)
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Eu, etiqueta (Carlos Drummond de Andrade)
Em minha calça está grudado um nome
que não é meu de batismo ou de cartório,
um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida
que jamais pus na boca, nesta vida.
Em minha camiseta, a marca de cigarro
que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto
que nunca experimentei
mas são comunicados a meus pés.
Meus tênis é proclama colorido
de alguma coisa não provada
por este provador de longa idade.
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
minha gravata e cinto e escova e pente,
meu copo, minha xícara,
minha toalha de banho e sabonete,
meu isso, meu aquilo,
desde a cabeça ao bico dos sapatos,
são mensagens, letras falantes,
gritos visuais,
ordens de uso, abuso, reincidência,
costume, hábito, premência,
indispensabilidade, e fazem de mim homemanúncio itinerante,
escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
[...]

