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Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala, nos
retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

Matemática

01. Usando as aproximações log 2 = 0,3 e log 3 = 0,4, podemos concluir que log 72 é igual a:
A) 0,7
B) –1,2
C) 1,2
D) –1,7
E) 1,7
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02. Se a divisão do polinômio x + 2 x + x + m pelo polinômio x + 1 possui resto zero, então, o valor de m é:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

03. A equação da circunferência com centro no ponto (2,3) e tangente à reta de equação x + 2y – 3 = 0 é:
A) ( x − 3) 2 + ( y − 2) 2 = 13
B) ( x − 2) 2 + ( y − 3) 2 = 13
C) x 2 + y 2 = 13
D) ( x − 2) 2 + ( y − 3) 2 = 5
E) ( x − 3) 2 + ( y − 2) 2 = 5

04. Uma empresa pretende dividir igualmente seus 1.392 funcionários em equipes, de modo que cada uma
tenha o mesmo número de pessoas do mesmo sexo. Sabendo que nesta empresa trabalham exatamente
720 mulheres, o número de integrantes de cada equipe será no máximo:
A) 120
B) 58
C) 48
D) 24
E) 12

05. De quantas maneiras podemos distribuir doze livros distintos entre quatro alunos de modo que cada um
receba três livros?
A) 369.600
B) 30.600
C) 10.000
D) 220
E) 144
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06. Em 1776, ocorreu a ruptura entre as 13 Colônias Inglesas da América do Norte e a Coroa Britânica. Em
relação a este contexto e sobre a organização social dos Estados Unidos da América, é correto afirmar que:
A) a Inglaterra juntamente com Espanha, a França e a Holanda montaram uma coalizão militar contra
os exércitos coloniais.
B) a independência das 13 Colônias possibilitou a abolição da escravatura e a outorga aos ex-escravos
de direitos civis e políticos semelhantes aos dos colonos de origem inglesa.
C) a independência assegurou aos índios do Oeste o livre acesso à terra, a partir da organização de
povoamentos exclusivamente formados por indígenas.
D) a Constituição norte-americana adotou a república federativa presidencial como modelo de governo
e instituiu a divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário.
E) o Tratado de Paris, em 1783, determinou o pagamento de indenização dos Estados Unidos da
América à Coroa Britânica, em função do rompimento dos laços coloniais.
07. “A etiqueta foi, nos séculos do seu apogeu (do XV ao XVIII), minucioso cerimonial regendo a vida em
sociedade, (...) tudo isso esteve determinado pela lei e pelo costume.” (RIBEIRO, Renato Janine. A
etiqueta no Antigo Regime: do sangue à doce vida. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 7)

Em relação à importância da etiqueta para as relações sociais no Estado Moderno, assinale a alternativa
correta.
A) A etiqueta, na sociedade de corte, configurou-se como instrumento de dominação social dos
banqueiros e de incentivo à descentralização política e econômica do Estado Moderno.
B) A sociedade de corte identificou-se com a formação do Estado Moderno, cujo processo de
constituição deu-se contra a fragmentação política e econômica praticada pelos senhores feudais.
C) A constituição do Estado Moderno propiciou à realeza a oportunidade de eliminar as práticas
mercantilistas e de impor o retorno à economia desmonetarizada.
D) A sociedade de corte, dominada pela burguesia, notabilizou-se por desprezar as boas maneiras, o uso
da linguagem, o luxo e a moda, enquanto formas de distinção social.
E) A etiqueta, além de recorrer ao uso de costumes provenientes das civilizações inca e asteca,
propiciou a difusão de valores estéticos oriundos das mitologias egípcia e grega.
08. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial provocaram importantes mudanças nas relações internacionais,
na primeira metade do século XX. Baseando-se neste contexto, assinale a alternativa correta.
A) A Paz Armada (1870/1914) foi marcada pela crescente militarização dos países latino-americanos,
que, após a Primeira Guerra, adquiriram supremacia mundial na fabricação de armas.
B) O Tratado de Versalhes culpabilizou a Rússia pelo início da Primeira Guerra e determinou que o
Império Russo pagasse indenizações aos países que integraram a Tríplice Aliança.
C) A Liga das Nações, hegemonizada pela França e pela Inglaterra, excluiu a União Soviética de seus
quadros, como forma de combater a bolchevização da Europa.
D) A Inglaterra e a França, no entreguerras, impediram que a coalizão militar ítalo-germânica apoiasse
as tropas do General Franco, durante a Guerra Civil Espanhola.
E) O Eixo Berlim-Roma, em aliança com os Estados Unidos, determinou a derrota do Eixo LondresParis-Tóquio, na Segunda Guerra.
09. Em relação ao governo do Estado do Ceará, nos anos 70/80, do século XX, é correto afirmar que:
A) César Cals de Oliveira Filho, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), assumiu o governo do
Ceará em 1971 e nomeou para prefeito de Fortaleza, Gonzaga Mota.
B) Adauto Bezerra fez um governo de oposição ao presidente Ernesto Geisel e filiou-se à União
Democrática Nacional (UDN), em 1975.
C) Virgílio Távora, quando assumiu o governo, pertencia ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e
venceu Adauto Bezerra nas eleições realizadas em 1978.
D) Gonzaga Mota, eleito governador do Ceará em 1982, pelo Partido Democrático Social (PDS),
enfrentou em sua eleição Mauro Benevides (PMDB) e Américo Barreira (PT).
E) Tasso Jereissati, eleito governador do Ceará em 1986, pelo PMDB, foi apoiado pelos exgovernadores Adauto Bezerra, César Cals de Oliveira Filho e Virgílio Távora.
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10. Leia os textos a seguir:

I.
Eu pego uma garota e canto uma canção
E nela dou um beijo com empolgação
Do beijo sai faísca
(É proibido fumar; Roberto e Erasmo Carlos, 1964)

II.
Não chore ainda não
Que eu tenho um violão
E nós vamos cantar

III.
O mesmo pé que dança um samba
Se preciso
Vai à luta
(Viola enluarada; Marcos e Paulo Sérgio Valle, 1967)

IV.
Moro, num país tropical
Abençoado por Deus,
E bonito por natureza, ah!...

(Olé, olá; Chico Buarque, 1965)

(País tropical; Jorge Benjor, 1969)

As canções acima retratam uma parte do cenário musical dos anos de 1960, no Brasil. A partir da análise
dos trechos destas canções e do panorama sócio-cultural da época, assinale a alternativa correta.
A) As tensões políticas e os comportamentos sociais são retratados nas canções acima, no entanto,
atualmente, como fonte de pesquisa, apenas as músicas de protesto são úteis ao historiador.
B) As músicas de protesto se destacavam no cenário artístico, e cantores como Geraldo Vandré e Edu
Lobo foram desprezados pelo mercado fonográfico, pois não optaram por esta perspectiva.
C) Caetano Veloso e Gilberto Gil, representantes do Tropicalismo, foram banidos do Brasil, em 1968,
por aderirem à arte engajada, tornando-se assim artistas-militantes.
D) A União Nacional dos Estudantes (UNE), durante a Ditadura Militar, retira-se do cenário artístico e
passa a atuar como entidade estatal promotora de eventos esportivos.
E) O Centro Popular de Cultura (CPC) compreendia que as manifestações artísticas deveriam favorecer
a conscientização política e propiciar a libertação cultural do povo brasileiro.
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Proposta
Texto 1
PARÓQUIA DE CASCAVEL NÃO COBRA MAIS TAXAS
“A fé remove montanhas”. Foi com essa certeza que o padre Moacir Cordeiro Leite aboliu as
taxas da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Cascavel. Desde 24 de fevereiro de 2002 que
os fiéis não pagam nada para casamentos, batizados, missas, intenções de missas, pagamento do jornal de
domingo, 7º dia e batistérios. (...)
A defesa do pároco para a abolição dessas taxas ganha adeptos em outras paróquias do Ceará e
até do Piauí. O movimento ganhou força e chegou até a Arquidiocese de Fortaleza como projeto para que
isso se torne determinação da Igreja Católica no Ceará. O Plano de Pastoral, em vigor até o fim deste ano,
já inclui um parágrafo no qual a implantação do dízimo em todas as 126 paróquias, como forma principal
de manutenção e sustentação econômica, substituirá “o inconveniente sistema de taxas”. Caberá ao
arcebispo José Antônio a decisão final sobre a questão.
DIÁRIO DO NORDESTE, 30/04/2007. pág. 1.

Texto 2
DÍZIMO ISENTARIA COBRANÇA DE TAXA
Dom Ângelo Pignoli assumiu a diocese de Quixadá há pouco mais de um mês. Ainda organiza
algumas visitas religiosas e se familiariza com o controle administrativo da cúria regional. Confessa que
ficou surpreso com a notícia das novas normas pretendidas pela paróquia de Cascavel. Mas não vê nenhum
obstáculo para que o benefício se estenda aos outros católicos. Todavia, acredita que as contribuições
voluntárias dos fiéis serão insuficientes para manutenção dos serviços em paróquias mais carentes.
O sacerdote ressalta que os necessitados são isentos de cobranças financeiras. Nenhum cristão é
impedido de se aproximar de Deus. Quanto aos dízimos, espontâneos, na maioria das vezes são
insuficientes para suprir as necessidades das paróquias. Daí a necessidade de se buscar outros recursos para
a complementação do orçamento sacerdotal.
DIÁRIO DO NORDESTE, 30/04/2007. pág. 2.

Texto 3
FALTA MAIS CONSCIENTIZAÇÃO DOS CATÓLICOS
O ideal, segundo padre Edmilson, era que a Igreja não cobrasse pela celebração de alguns
sacramentos como o batismo, crisma e matrimônio. No entanto, as paróquias não têm ainda condições de
se manterem com o dízimo que, na verdade, é uma recomendação bíblica.
De acordo com o sacerdote do município do Crato, “quando o dizimista oferece seu dízimo, está
exercendo sua fé na palavra de Deus, na Igreja-comunidade, nas pessoas, em sua utilização, não só para
melhorar, mas para transformar a face da Terra. Acreditamos que a justiça acontece quando partilhamos”,
afirma.
DIÁRIO DO NORDESTE, 30/04/2007. pág. 2.

• Produza um texto, para ser publicado em um jornal de
circulação local, no qual você dá sua opinião e defende seu
ponto de vista sobre a cobrança de taxas feita pela Igreja
Católica.
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