
ADMISSÃO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2013
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

Nome do Candidato

 Número de Inscrição

 

1) Verifique se você recebeu uma prova TOTALMENTE LACRADA. Caso não esteja lacrada, chame a pessoa 
que está orientando a prova em sua sala e comunique o fato, para que ela tome as providências.

2) Quando for autorizado, retire o lacre e verifique se a sua prova contém todas as páginas (numeradas de 
1 a 34). Se perceber que falta alguma página, chame a pessoa que está orientando a prova em sua sala e 
comunique o fato, para que ela tome as providências.

3) Coloque o seu nome e número de inscrição, à caneta;
 - na capa da prova;
 - na folha de redação;
 - no cartão de respostas.

Escreva com letra de imprensa bem legível. Utilize os quadrinhos, colocando uma letra em cada um, deixando 
um quadrinho em branco para dar espaço entre as  palavras.  Veja o exemplo:

Nome do Candidato

     J         O          S         É                    D         A                    S           I          L         V         A 

Número de Inscrição

X Y 0 0 1 2 3

4) Se precisar, você pode usar o verso de cada página para fazer o rascunho das questões. Lembre-se: só 
marque a resposta no cartão quando tiver certeza, pois você não poderá desistir e marcar outra resposta. 

5) A marcação de respostas no cartão deve ser à caneta preta ou azul, preenchendo toda a quadrícula ao lado 
da letra pela qual você optou como resposta. Veja o exemplo, em caso de escolhida a opção D:

Questão 45  -     A        B       C      D       E  

6) Na prova, não serão computadas questões que contiverem rasuras, que tiverem mais de uma opção 
assinalada ou que forem marcadas em formato diferente do especificado.

7) A prova terá 4 (quatro) horas de duração. Você somente poderá deixar definitivamente o local depois de 
transcorridos 60 minutos do seu início. Os três últimos candidatos só poderão deixar o local da prova quando 
o último deles finalizar e entregá-la.

8) Durante a prova, o uso de qualquer forma de consulta, assim como a comunicação entre os candidatos, 
provocará a desclassificação de quem assim proceder. Também não é permitido o uso de qualquer aparelho 
de comunicação, cálculo ou armazenamento de dados, tais como celulares, calculadoras, relógios com 
dispositivos de cálculo, pagers, tocadores de mp3/mp4 etc.

9) Ao encerrar a prova, entregue a redação e o cartão de respostas. Você levará o caderno de questões.

10) Aguarde que a pessoa responsável pela orientação da prova, em sua sala, confira se você entregou tudo o 
que está contido no item anterior. Se você não entregar algum dos itens, perderá os pontos relativos a ele, o 
que poderá prejudicar a sua classificação.
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A Escola SESC de Ensino Médio recebe jovens de todo o Brasil. No decorrer 

desta prova, parte do Processo Admissional de Estudantes para 2013, você terá a 

oportunidade de conhecer cinco estudantes, cada qual de uma região do país. Eles 

o acompanharão ao longo do desafio de conhecer dimensões importantes para a 

garantia da vida na nossa casa Planeta, no nosso país e nas nossas cidades. 

Leia com muita atenção e desfrute da companhia desses cinco jovens brasileiros.





 

Rio+20: o que é isso?

Há três anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu organizar, em 

2012, a Conferência de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no mais 

alto nível possível, incluindo os líderes de Estado e outros representantes. Para 

tanto, aceitou com gratidão a oferta do governo brasileiro em hospedar o evento. 

Os objetivos da Rio+20 abordam um vasto terreno em termos de debates 

políticos e seus possíveis resultados.

O primeiro objetivo é garantir a renovação de compromissos políticos para o 

desenvolvimento sustentável. Diante do cenário mundial, com numerosas crises, 

houve apenas um tímido comprometimento e as negociações mais relevantes pa-

recem atrair poucos líderes de Estado. Assim, recentemente, o comitê da Rio+20 

identificou que esse é o objetivo mais importante da Conferência.

O segundo objetivo é a avaliação das melhorias até o momento, consideran-

do as promessas da Eco 92 (20 anos atrás), e as insuficiências remanescentes na 

implementação dos resultados. O maior desafio tem sido a execução efetiva dos 

acordos, e a Conferência Rio+20 precisa trazer novas orientações sobre isso.

Por fim, outro objetivo é analisar desafios novos e emergentes. O Secretário 

Geral da Conferência destaca  alguns que devem ser levados em consideração na 

Rio+20:

• Energia sustentável para todos;

• Segurança alimentar e agricultura sustentável;

• Gestão da água;

• Manejo de oceanos; 

• Cidades sustentáveis;

• Aumento da resiliência e redução dos riscos de desastres; 

• Empregos verdes e inclusão social

Texto adaptado de Rioplustwenties, 2011. Guia de Participação Rio+20 –  
Uma introdução para crianças e jovens. Bruxelas). 

Acesso em 13 de maio de 2012.
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1 - Assinale a alternativa em cujo trecho a palavra destacada foi usada com sentido conotativo.

(A) “aceitou com gratidão a oferta do governo brasileiro em hospedar o evento”
(B) “a renovação de compromissos políticos para o desenvolvimento sustentável”
(C) “houve apenas um tímido comprometimento”
(D) “as insuficiências remanescentes na implementação dos resultados”
(E) “outro objetivo é analisar desafios novos e emergentes.”
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Como a Escola SESC de Ensino Médio  participou da Rio+20?

Nos dias 18 e 19 de junho, a Escola SESC de Ensino Médio recebeu representantes da 
Europa, Ásia, África e América Latina para um Workshop Internacional intitulado “A Terra está 
inquieta”, promovido por diferentes instituições acadêmicas em parceria com o Departamento 
Nacional do SESC. O evento – que contou com a participação de nomes como Edgar Morin, 
Cristóvam Buarque e Marina Silva – tratou das ações em curso em diferentes países voltadas 
à sustentabilidade planetária nos âmbitos da agricultura, economia, urbanidade e educação. 
Foi, portanto, uma excelente oportunidade para trocar conhecimento e aprofundar reflexões. 
Os debates foram tão produtivos que os estudantes se sentiram motivados a multiplicar, em 
suas regiões, tudo o que foi aprendido.

 Texto adaptado de www.escolasesc.com.br.
Acesso em 10 de junho de 2012.

2 - Observe as duas frases abaixo retiradas dos últimos parágrafos do texto.

“a Conferência Rio+20 precisa trazer novas orientações sobre isso”
“O Secretário Geral da Conferência destaca alguns que devem ser levados em consideração”

Para garantir a unidade do texto, o autor utilizou, nos dois trechos sublinhados, um recurso que: 

(A) permite ao leitor resgatar informações mencionadas anteriormente.
(B) indica o alto nível de diversidade vocabular do texto.
(C) possibilita a criação de inferências sobre o assunto tratado.
(D) sugere a conexão com outros textos sobre o mesmo tema.
(E) cria a impressão de ambiguidade na estrutura da frase.

3 - Considere a frase abaixo.

Os debates foram tão produtivos que os estudantes se sentiram motivados a multiplicar, 
em suas regiões, tudo o que foi aprendido.

Os termos sublinhados indicam uma relação de:

(A) proporção
(B) consequência
(C) causa
(D) alternância
(E) conclusão
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Arena Socioambiental do Parque do Flamengo 
coordenada pelo Ministério do  

Desenvolvimento Social

Em uma área de 540 metros quadrados, na Praça 

da Sociobiodiversidade, serão expostos produtos 

de 23 empreendimentos familiares originários dos 

biomas da Caatinga, Cerrado, Amazônia e Mata 

Atlântica. Também haverá a exposição da produ-

ção do projeto Talentos do Brasil, com suas roupas 

e acessórios confeccionados pelas mãos de traba-

lhadoras rurais.  Os participantes da Rio+20 terão, 

assim, a oportunidade de conhecer e comprar ali-

mentos, artesanatos, cosméticos e roupas produzi-

dos por agricultores familiares de cerca de 20 esta-

dos brasileiros.

 Texto adaptado in www.mda.gov.br
Acesso em 20 de maio de 2012

4 - Considere a concordância nominal no trecho 
a seguir e marque a única opção que comenta 
adequa damente o uso do adjetivo.

“... alimentos, artesanatos, cosméticos” e “roupas 
produzidos por agricultores”

(A)  O adjetivo está equivocadamente no plural, pois 
ele se refere a um único substantivo.

(B)  O adjetivo está equivocadamente no masculino, 
pois o substantivo “roupas” é feminino.

(C)  O adjetivo está corretamente empregado no plu-
ral, pois se refere ao substantivo “agricultores”.

(D)  O adjetivo está corretamente empregado no mas-
culino, pois todos os substantivos a que se refere 
são desse gênero.

(E)  O adjetivo está corretamente no masculino e no 
plural, pois há mais de um substantivo a que ele se 
refere e pelo menos um deles é masculino.
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5 - Observe a maquete da Praça da Socio-
biodiversidade, que está na escala 1:200.   
No esquema é possível observar um  supor-
te central que agrega a estrutura forma da 
por peças de madeira certificada. O marce-
neiro responsável pela construção do espaço 
comprou peças lineares de madeira para que 
haja o mínimo desperdício possível. 

No recorte abaixo (onde AF e AG são peças 
que dão formato circular à praça), as medidas 
são:  

AB = AE = 4 cm,  
BC = ED = 2 cm e  
BE = 3 cm.

MMA Apres Rio +20 PARA COMISSÃO INTERNA (1)

Considere os dados da  
maquete.  
O comprimento linear 
mínimo da peça real  
CD é de: 

(A) 9 m

(B) 6 m

(C) 4,5 m

(D) 3 m

(E) 10 m

6 -  A figura representa a vista superior da maquete da Praça da Sociobiodiversidade.  A partir das 
indicações dadas, os ângulos marcados entre as peças medem: 

(A) 16°, 16°, 38°, 38°, 72°

(B) 16°, 16°, 28°, 28°, 56°

(C) 26°, 26°, 38°, 38°, 52°

(D) 26°, 26°, 48°, 48°, 62°

(E) 39°, 39°,51°,51°,78°
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7 - De acordo com o diálogo, de quantos modos diferentes é possível  escolher os transportes, se o  
grupo não desejar usar, na volta, o mesmo utilizado na ida?       

(A) 36

(B) 24

(C) 20

(D) 16

(E) 12
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8 -  A implantação de plataformas de elevação em coletivos urbanos é uma medida emergencial no que diz 
respeito à acessibilidade de deficientes físicos aos transportes públicos. Sem esse equipamento, o acesso dos 
cadeirantes aos ônibus é feito com dificuldade e, necessariamente, por meio da ajuda  de terceiros. 
Um cadeirante de 70 kg de massa, em uma cadeira de rodas de 20 kg, precisa acessar um ônibus urba no, cujo 
piso encontra-se a 1,0 m do nível da rua.  

Caso o coletivo não possua uma plataforma elevatória, a energia gasta por uma pessoa que se disponha 
a ajudá-lo em seu acesso é da ordem de:

 Dados:  aceleração da gravidade g = 10 m/s2

(A) 500 J      

(B) 600 J    

(C) 700 J

(D) 800 J

(E) 900 J
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9 - Leia os quadrinhos e responda corretamente à questão proposta.

(A) 14 km    (B) 12,5 km    (C) 13,5 km   (D) 13 km    (E) 12 km
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10 - Para chegar ao evento no Riocentro, é preciso passar pela  Avenida Abelardo Bueno, cujos meios-fios são 
retas paralelas. 

Com base na figura abaixo, calcule a largura da avenida.

(A) 14,4 m

(B) 12,4 m

(C) 15,2 m

(D) 18,2 m

(E) 20,4 m

Antropia

O Estande do SESC Ciência na Rio+20 foi montado no “Galpão da Cidadania”, no Píer Mauá, e 
abrigou a exposição Antropia, que teve como objetivo apresentar os principais problemas e 
dificuldades enfrentados pelas regiões do Brasil decorrentes das mudanças climáticas, alertando 
para os riscos tanto dos desastres naturais quanto das situações criadas pela ação humana.  A 
iniciativa intenta sensibilizar o público para a discussão desse importante tema e difundir os 
conhecimentos e estratégias para se enfrentar esse grande desafio planetário. A sabedoria erudita 
e a sabedoria popular se encontram nos depoimentos de especialistas, adultos, crianças, jovens e 
idosos para nos contar e mostrar como as mudanças climáticas vêm impactando o cotidiano de 
todos nós. São imagens e vozes de brasileiros que querem fazer a sua parte para que o planeta 
seja salvo. 

Texto adaptado de www.popciencia.org.br. 
Acesso em 10 de junho de 2012.   

11 - Considere os termos destacados no trecho a seguir. 

A iniciativa intenta sensibilizar o público para a discussão desse importante tema e difundir os 
conhecimentos e estratégias para se enfrentar esse grande desafio planetário.

Os termos destacados podem ser substituídos, sem alteração de significado, pelos seguintes vocábulos:

(A) inventa – divulgar 
(B) tenta – misturar
(C) sustenta – confundir 
(D) pretende – divulgar 
(E) intenciona – substituir
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12 - A maquete abaixo representa o estande do  SESC Ciência, montado no “Galpão da Cidadania”. 

Os estudantes participaram da exposição,  contribuindo para a pesquisa proposta pelo professor. 

As informações a seguir são detalhamentos da planta baixa:

•  As cinco tendas são quadradas, possuem as mesmas dimensões e estão dispostas de modo que formem, 
junto ao portal de entrada, um pátio hexagonal regular.

•  O ponto onde as estruturas das tendas se cruzam no teto formam duas diagonais. Nesse ponto, são fixados 
projetores para dinamizar a exposição. 

O perímetro do contorno externo desse estande, incluindo a entrada, é de: 

(A) 60 m
(B) 64 m
(C) 44 m
(D) 72 m
(E) 84 m

4 m

Projetor

Projetor

Projetor Projetor

Projetor

árvore

2 m

ENTRADA = 4 m
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13 - Um dos eixos do programa “Cidades Sustentáveis” é o de “Bens Naturais Comuns”. Dentro desse programa, 
um dos objetivos específicos é o de “Estabelecer metas para a redução do consumo de energia não renovável 
e aumentar o uso de energias renováveis”.

Assinale a alternativa que contém um elemento natural que favorece a expressiva produção de 
energia renovável nessa porção do país.

(A) Clima com distribuição homogênea da pluviosidade ao longo do ano.

(B) Atmosfera com nebulosidade reduzida durante quase todo o ano.

(C) Geologia com abundância de minerais radioativos.

(D) Hidrografia com muitos rios de planície.

(E) Relevo com numerosos desníveis topográficos.
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14 - Os  trechos abaixo apresentam características da urbanização brasileira, ainda que em períodos históricos 
distintos.

“A vida urbana era intensa. Os prédios públicos construídos revelavam a imponência 
da ordem social ‘civilizada’ que se pretendia fundar. (...) O cotidiano da cidade, onde 
60% da população era constituída por negros e mulatos livres e libertos, em 1872, 
demonstrava que a maioria dos habitantes vivia no ‘limiar da pobreza’...”

Alessandra F. Martinez de Schueler 
Crianças e escolas na passagem do Império para a República 

 Rev. bras. Hist. vol.19 n.37 São Paulo Set. 1999
www.scielo.br Acesso em 10 de junho de 2012.

“Na observação da vida quotidiana dos habitantes do Rio de Janeiro já quase pas-
sam como desapercebidas cenas de expressivas práticas separatistas. Aparatos 
imobiliários, muros, regras institucionais e valores culturais separam crescente-
mente a população em shopping-centers, “camelódromos”,  “condomínios fechados”, 
“favelas”,   “bairros”,   “baixadas”,  etc.”

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro 

Orlando Alves dos Santos Junior
Democracia e segregação urbana: reflexões sobre a relação entre cidade e cidadania na sociedade brasileira

EURE (Santiago) vol.29 no.88 Santiago Dec. 2003
www.scielo.br Acesso em 10 de junho de 2012.

Assinale a alternativa que demonstra, para cada texto, marcas  temporais e, simultaneamente, 
evidências de  desigualdade social na história urbana brasileira.

(A)  “vida urbana intensa” e 

“cenas de expressivas práticas separatistas”;

(B)  “prédios públicos construídos revelavam a imponência da ordem social” e 

“ aparatos imobiliários, muros”;

(C)   “cotidiano da cidade” e 

“vida quotiana dos habitantes do Rio de Janeiro”;

(D)  “negros e mulatos livres e libertos” e 

“shopping-centers, camelódromos, condomínios fechados, favelas”;

(E)  “limiar da pobreza” e 

“regras institucionais e valores culturais”
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15 - Leia o diálogo para responder à questão.

Usina Área alagada
(km²)

Potência
(MW)

Tucuruí 2430 8370

Sobradinho 4214 1050

Itaipu 1350 14000

Ilha Solteira 1077 3444

Furnas 1450 1216

A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela 
usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação ente o dano e o benefício 
trazidos por um projeto hidroelétrico. 

Qual projeto produziu menos impacto no ambiente, em termos de área alagada 
por potência?

(A) Tucuruí

(B) Furnas

(C) Itaipu

(D) Ilha Solteira

(E) Sobradinho
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Parte considerável da região Nordeste brasileira convive historicamente com o problema 
da seca, em especial a região conhecida como Semiárido, que abrange a maior parte do Sertão. 
Traduzindo-se em números, o tamanho do Semiárido cobre 57% da área total do Nordeste e, 
aproximadamente, 40% de sua população. No Semiárido, a precipitação média anual é inferior a 
800 milímetros.

Essa convivência forçada com a adversidade climática foi e é uma das maiores preocupações 
da população do Semiárido nordestino. Grande parte dela vive da agricultura e da pecuária em 
pequenas propriedades familiares e, por causa dos baixos índices pluviométricos durante anos 
seguidos, não consegue produzir alimentos sequer para garantir a segurança alimentar de suas 
famílias. Nos três últimos séculos, registros acerca dos eventos climáticos ocorridos na região 
se tornaram mais confiáveis. Nesse período, por cerca de 85 anos, as chuvas foram escassas, 
inexistentes ou mal distribuídas. 

À escassez ou à má distribuição das chuvas soma-se o fato de que aproximadamente 
10 milhões de habitantes do Semiárido obtêm o seu sustento da agricultura e da pecuária 
tradicionais, atividades muito vulneráveis às secas.

Em razão dessa adversidade climática, a região foi alvo da atenção governamental ao 
longo da história, desde a Independência. A intenção oficial sempre gravitou em torno da missão 
de melhorar a vida do homem sertanejo na sua difícil lida com as vicissitudes climáticas.

Ao longo do século XX, foram criados órgãos para lidar com a questão da seca, programas 
foram elaborados e obras executadas. Entretanto, regra geral, os resultados ficaram aquém das 
expectativas e a vida pouco mudou no Semiárido.

O quadro resultante da combinação da incapacidade do poder público de alterar 
substancialmente a situação do Semiárido, de um lado, e do outro os interesses clientelistas de 
grupos políticos locais que se beneficiavam dos programas e obras do governo para minorar os 
efeitos da seca foi bem descrito por Celso Furtado e por ele batizado de “indústria da seca”.

Em tempos recentes, novos programas têm sido elaborados, como o Programa Cisternas e 
ideias antigas são resgatadas, com a promessa de contribuir para melhorar a vida da população.





Com relação às ideias antigas, uma das mais conhecidas, e atualmente em execução, é a da 
transposição do rio São Francisco. O caminho para se chegar ao atual projeto, cujo nome oficial é 
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, 
foi longo e tortuoso. (...)

Apesar da grande polêmica gerada pelo Projeto de Transposição, (...) O Batalhão de 
Construção e Engenharia do Exército Brasileiro iniciou, em 2007, a execução da parte das obras 
sob  responsabilidade militar.

O benefício esperado da transposição é o atendimento das demandas hídricas da 
população da região, que receberá parte da água do rio São Francisco. (...)

As obras se iniciaram há mais de um ano e é provável que num futuro próximo estejam 
concluídas. Necessário, no momento, é aumentar o conhecimento existente sobre os impactos 
que sobrevirão ao projeto e exigir do poder público  ações e programas que potencializem os 
efeitos da água recebida na região beneficiada, em termos de geração de emprego, renda e, em 
sentido mais amplo, crescente qualidade de vida para a população do Semiárido.

Texto adaptado de TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: ANÁLISE DE OPORTUNIDADE DO PROJETO
César Nunes de Castro  

In  www.ipea.gov.br
Acesso em 15 de maio  de 2012.
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16 - Em um texto, é comum que muitas ideias sejam apresentadas, embora apenas uma 
seja a central.  A ideia principal do texto anterior é:

(A)  “Parte considerável da região Nordeste brasileira convive historicamente com o problema da 
seca, em especial a região conhecida como Semiárido”

(B)  “Em razão dessa adversidade climática, a região foi alvo da atenção governamental ao longo da 
história, desde a Independência.”

(C)  “O Batalhão de Construção e Engenharia do Exército Brasileiro iniciou, em 2007, a execução 
da parte das obras sob  responsabilidade militar.”

(D)  “Em tempos recentes, novos programas têm sido elaborados, como o Programa Cisternas e 
ideias antigas são resgatadas” 

(E)  “O benefício esperado da transposição é o atendimento das demandas hídricas da população 
da região, que receberá parte da água do rio São Francisco.”
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17 - Assinale a alternativa cujo climograma  pode ser corretamente associado ao clima encontrado no 
Sertão da região Nordeste.
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18 -

“O quadro resultante da combinação da incapacidade do poder público de alterar subs-
tancialmente a situação do Semiárido, de um lado, e do outro os interesses clientelistas 
de grupos políticos locais que se beneficiavam dos programas e obras do governo para 
minorar os efeitos da seca foi bem descrito por Celso Furtado e por ele batizado de ‘indús-
tria da seca’.”

O fenômeno destacado no trecho é uma das marcas da herança na política brasileira.  

Assinale a alternativa que demonstra a força do poder local na História do Brasil.

O voto de cabresto, charge de Storni, revista Careta Rio de Janeiro, 1927.
http://novahistorianet.blogspot.com.br Acesso em 7 de junho de 2012.

Imagem retirada da obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil,  
de Jean Baptiste Debret.

www.educacional.com.br Acesso em 20 de junho de 2012 

Imagem retirada da obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil,  
de Jean Baptiste Debret.

www.educacional.com.br Acesso em 20 de junho de 2012 

Charges de D.Pedro controlando ocarrossel político. 
www.brasilescola.com. Acesso em 20 de junho de 2012 

Estud. av. vol.18 no.51 São Paulo May/Aug. 2004
Impunidade no Brasil – Colônia e Império

Luís Francisco Carvalho Filho
www.scielo.br Acesso em 21 de junho de 2012
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Leia o texto para responder às questões 19 e 20.

Sertão, arguém te cantô
Eu sempre tenho cantado
E ainda cantando tô
Pruquê, meu torrão amado
Munto te prezo, te quero
E vejo qui os teus mistéro
Ninguém sabe decifrá
A tua beleza é tanta
Que o poeta canta, canta
E inda fica o que cantá

Sertão, minha terra amada
De bom e sadio crima
Que me deu de mão beijada
Um mundo cheio de rima
O teu só é tão ardente
Que treme a vista da gente
Nas parede de rebôco
Mas tem milagre e virtude
Que dá corage, saúde
E alegria aos teus cabôco

Patativa do Assaré   

19 - Considere as duas estrofes do poeta Patativa do Assaré e assinale a única opção que comenta 
adequadamente o uso da língua no texto.

(A)  Os diferentes desvios observados na ortografia das palavras deixam evidente que o poeta não conhece 
o seu próprio idioma.

(B)  Embora estejamos diante de um desvio em relação à normal culta, o correto é considerar que o poeta usa 
uma variante linguística.

(C)   Os estudos linguísticos consideram erro imperdoável utilizar uma grafia diferente daquela encontrada 
no dicionário.

(D)  As alternâncias entre língua falada e língua escrita observadas no poema evidenciam o desprezo do 
poeta em relação à norma culta.

(E)  O poeta inventa um idioma sertanejo como forma de demarcar a sua diferença geográfica, afirmando 
uma oposição em relação à linguagem do litoral.

20 - No poema, pode-se ler o depoimento de um sertanejo sobre a sua própria terra. Por isso, ainda que 
haja dificuldades, o poeta acentua a imagem positiva do Sertão. 

Marque a única opção em que os versos destacados revelam as dificuldades da região.

(A) “Sertão, arguém te cantô / Eu sempre tenho cantado”

(B) “o poeta canta, canta / E inda fica o que cantá”

(C) “Sertão, minha terra amada / De bom e sadio crima”

(D) “O teu só é tão ardente / Que treme a vista da gente”

(E) “Mas tem milagre e virtude / Que dá corage, saúde”





21

O zoneamento urbano é respeitado apenas em três cidades do Vale do Itajaí, (Blumenau, Gaspar 
e Rio do Sul). Diante disso, um fato importante emerge das discussões sobre causas e efeitos das 
enchentes de 1983. As opiniões de pesquisadores coincidem num ponto: que não faz sentido atribuir 
a catástrofe unicamente à mudança climática. Tudo indica que existe uma tentativa deliberada de 
“naturalizar” a catástrofe, atribuindo-a a fatores que estão fora do alcance dos governos estadual 
e federal, para, dessa maneira, eximir esses governos da sua responsabilidade. Para os cientistas, é 
evidente que, até certo ponto, a catástrofe deve ser atribuída à falta de decisão e autoridade dos 
respectivos governos. E não é provável que isso mude, concluem os pesquisadores.

Texto adaptado de  ENCHENTES URBANAS NO VALE DO ITAJAI, BRASIL -25 ANOS DA ENCHENTE-CATÁSTROFE DE 1983. 
FRAGA, Nilson Cesar – FAE-UFPR-UNICURITIBA, Brasil

In http://egal2009.easyplanners.info/area07/7165_FRAGA_NC.pdf 
Acesso em 15 de maio de 2012.

21- Da leitura do texto, é correto afirmar que:

(A)  as mudanças climáticas são a causa exclusiva dos acidentes ambientais no Vale do Itajaí.

(B)  as enchentes urbanas têm, como consequência, a naturalização da catástrofe por parte do poder 

público.

(C)  não podemos atribuir às mudanças climáticas a responsabilidade absoluta dos acidentes ambientais, 

porque o poder público também é co-responsável.

(D)  o zoneamento urbano não minimiza os acidentes ambientais, porque as catástrofes estão fora do 

alcance do poder público. 

(E) os desrespeitos ambientais são a causa exclusiva das enchentes urbanas no Vale do Itajaí. 
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22 - As enchentes no Vale do Itajaí podem trazer à população, principalmente no recuo das águas, uma série 
de doenças e proliferação de indivíduos vetores das mesmas. Uma criança, que vive próximo às áreas alagadas, 
foi levada a um hospital apresentando problemas renais, hemorragias e dificuldades respiratórias.

A partir da análise da tabela abaixo, com dados do local onde a criança reside, a doença que ela prova-
velmente contraiu foi:

Animais vetores Número de animais  encontrados no local

ratos machos e fêmeas (Rattus norvegicus) 26

mosquitos machos e fêmeas (Aedes albopictus) 135

cachorro fêmea (Canis lupus familiaris) 1

mosquitos machos (Anopheles darlingi) 2

porco macho (Sus domesticus) 1

(A) dengue    (B) toxoplasmose    (C) malária    (D) leptospirose    (E) teníase

23 - A figura a seguir permite compreender as dinâmicas das chuvas e seus efeitos na Vertente Atlântica ca-
tarinense, o que derruba a tese exclusivista das mudanças climáticas e os acidentes ambientais no domínio 
litorâneo estadual.

A figura indica as características geográficas que tornam a região do Vale do Itajaí propensa a constantes 
chuvas. De acordo com o esquema, a proximidade entre o mar e o aclive é um fator preponderante para 
a concentração de nuvens carregadas e consequente precipitação, isso porque:

(A)  as gotículas d´água são carregadas do mar até o alto da encosta pelos ventos, gerando uma constante 
chuva fina na região.

(B)  o ar úmido proveniente do litoral, ao subir o aclive, por diferença de pressão, ocasionando seu resfriamento 
e a consequente precipitação.

(C)  o ar úmido proveniente do litoral sofre uma compressão ao subir o aclive por diferença de pressão,  
ocasionando o seu resfriamento e a consequente precipitação.

(D)  o ar úmido proveniente do litoral expande-se ao subir o aclive por diferença de pressão, ocasionando o 
seu aquecimento e a consequente precipitação.

(E)  o ar úmido proveniente do litoral sofre uma compressão ao subir o aclive por diferença de pressão,  
ocasionando o seu aquecimento e a consequente precipitação.
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O Brasil padece de muitos problemas, mas o setor da agropecuária tem feito a lição 
de casa. O estado de Mato Grosso está no auge da safra da soja. Em uma das propriedades, 
os tratores seguem logo atrás das colhedeiras plantando em uma operação quase que 
simultânea. Na poeira da colheita, faz-se o plantio de uma nova safra. Essa maneira de 
cultivo vem servindo de exemplo pelo mundo. Enquanto que em outros lugares o normal 
é ter uma safra por ano, o Brasil está na segunda e chegando à terceira safra anual.

O plantio direto é o divisor de águas da agricultura brasileira na opinião de Decio 
Gazzoni, pesquisador da Embrapa.

No sistema tradicional de cultivo, todo ano o agricultor tem que fazer uma nova 
aração. Assim, o solo fica exposto por um longo período, até que a cultura a ser plantada 
se estabeleça na terra. Depois do arado, o costume é passar a grade e a lâmina niveladora. 
Assim, o terreno fica todo remexido, escarificado, frágil e sem nenhuma proteção. No plantio 
direto, o preparo do solo acontece uma única vez. Depois, o terreno fica sempre coberto.

 Darci Ferrarin é um entusiasta do plantio direto e explora quatro mil hectares de 
grãos no município de Sorriso. 

Cada palmo cultivado na propriedade tem uma 
grossa camada de palha, uma cobertura que se formou 
com a sucessão de lavouras. No momento, a colheita é 
a da soja. A máquina engole os pés inteiros das plantas, 
separa os grãos e tritura o resto. As folhas e as ramas 
viram palha que é pulverizada de volta para o chão. 
Imediatamente, sobre os restos da soja, as plantadeiras 
depositam as sementes de milho, iniciando outro ciclo 
de produção.
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“Quando começamos o plantio, nós usávamos na faixa de 600 quilos de fertilizante 

por hectare. Com o decorrer do tempo e com a formação de tanta palhada e matéria 

orgânica, reduzimos em 50% o consumo de fertilizante químico. Além da economia, nós 

estamos produzindo muito mais do que naquela época”, avalia Ferrarin.

Outro exemplo é relatado pelo produtor Herbert Bartz, do município de Rolândia, 

no norte do Paraná. Pioneiro na experiência de plantar em clima tropical, Bartz lembra que, 

por volta 1970, a erosão era tanta que ameaçava inviabilizar a agricultura brasileira. 

Para Bartz, a proposta do sistema de rotação de safras para o plantio direto evita a 

armadilha da monocultura. Em uma vez é plantada a soja e na outra, o milho. Depois, repete 

a soja. Depois, o trigo. E assim por diante. A estratégia de rotação de culturas permite que 

combinações que não eram imaginadas há trinta ou quarenta anos. 

No começo dos anos 70, um campo ocupado por uma lavoura de milho, por exemplo, 

dava uma média de 1,9 mil quilos. Hoje, nesse mesmo campo de milho, a produção é de 

seis mil quilos, em média. A soja dava mil quilos em média por hectare. Hoje, passa dos 3,3 

mil quilos. O que quer dizer que a produção por hectare mais do que triplicou.

Com isso, a safra nacional deu um salto. Em 1972, foram 30 milhões de toneladas. Em 

2011, chegou 160 milhões de toneladas. No histórico da evolução do Brasil como grande 

potência agropecuária, o volume de grãos cresce e o de hectares permanece estável. O 

Brasil produz cada vez mais praticamente na mesma área.

Texto adaptado de Plantio direto contribui para aumento da produção brasileira de grãos
In  http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/05/ 

plantio-direto-contribui-para-aumento-da-producao-brasileira-de-graos.html
Acesso em 20 de maio de 2012.

24 - Identifique a classe de palavras dos vocábulos destacados no modelo a seguir. 

No plantio direto, o preparo do solo acontece uma única vez.

Marque a única opção em que as palavras ou expressões destacadas possuem, respectivamente, as 
mesmas classes do modelo.

(A)  “A estratégia de rotação de culturas permite que combinações que não eram imaginadas há trinta ou 
quarenta anos.”

(B)  “Cada palmo cultivado na propriedade tem uma grossa camada de palha.”

(C)  “No sistema tradicional de cultivo, todo ano o agricultor tem que fazer uma nova aração”

(D)  “Depois do arado, o costume é passar a grade e a lâmina niveladora”

(E) “O que quer dizer que a produção por hectare mais do que triplicou”
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25 -

“No histórico da evolução do Brasil como grande potência agropecuária, o volume de grãos 
cresce e o de hectares permanece estável. O Brasil produz cada vez mais praticamente na 
mesma área.”

Qual mapa do Brasil representa a dimensão indicada no trecho?

http://blogdavivianemonteiro.blogspot.com.br/2009/07/fmi-diz-que-o-brasil-esta-contaminado.html. 
Acesso em 7 de junho de 2012.

http://softwarelivre.org/vicente/blog/boas-novas-da-economia-solidaria Acesso em 7 de junho de 2012 http://www.portalbrasil.net/brasil.htm Acesso em 7 de junho de 2012.

http://www.juraemprosaeverso.com.br/FotografiasEDesenhos/Brasil.htm Acesso em 7 de junho de 2012.

http://www.bebseguros.com/noticias.asp?noticia=734 Acesso em 7 de junho de 2012.
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No plantio direto, a cultura do milho oferece vantagens adicionais devido a maior produção 
de palha (matéria seca ou restos culturais) na superfície do solo. O milho produz duas vezes 
mais palha (matéria seca) por hectare do que a aveia e quatro vezes mais do que o trigo. 
Essa iniciativa reduz muito o consumo de fertilizantes no solo. 

Texto retirado de www.grupocultivar.com.br
Acesso em 15 de junho de 2012.

Um agricultor deseja plantar milho, trigo, aveia e soja. Nessa plantação, o cultivo do trigo produziu 9 
hectares de palha. O cultivo da soja produziu 2/3 de palha da produção do trigo. O cultivo de aveia e milho 
produziram juntos, 2/3 da produção total de palha. 

Qual é a produção, em hectares, da palha de aveia produzida nessa fazenda?  

(A) 45 hectares

(B) 30 hectares

(C) 20 hectares

(D) 10 hectares

(E) 8 hectares

27 - Na mesma fazenda, o consumo de fertilizante usado nas plantações é de aproximadamente 600 quilos por 
hectare. Com a cultura do milho, o agricultor conseguiu reduzir em 240 quilos o uso de fertilizante por hectare. 

Qual alternativa apresenta o percentual do consumo após a redução? 

(A) 30%

(B) 36%

(C) 40%

(D) 50%

(E) 60%
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O ecoturismo está sendo desenvolvido na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá como uma alternativa econômica ao uso tradicional dos recursos naturais. A estratégia 
de desenvolvimento desta atividade busca promover a correlação da proteção da área natural 
com a produção de benefícios para as populações tradicionais.(...)

Um aspecto importante das instalações ecoturísticas é a utilização de tecnologias apropriadas 
para a minimização dos impactos negativos ao meio-ambiente. A Pousada Flutuante Uacari conta 
com energia solar e aquecedores solares, filtro de dejetos, captação e filtragem de água da chuva.

Em um região com tradição de  chuvas abundantes é importante  reaproveitar a água  para  
os afazeres diários, mas também para beber, pois, existe equipamentos de captação com filtros 
que já fazem o tratamento tornando a água apropriada para consumo humano.

Texto retirado de PERALTA, N. B. (2002). Implantação do Programa de Ecoturismo na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Amazonas, Brasil. OLAM – Ciência e tecnologia vol 2. nº 2 Rio Claro: Aleph. Pp 1-21.

In www.mamiaua.org.br . Acesso em 20 de maio de 2012.
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28 -  A pousada Uakari, na Reserva 
de Mamirauá, é uma construção 
flutuante, projetada para causar o 
mínimo impacto ambiental, para 
isso sua infraestrutura conta com 
tecnologias como coleta e aprovei-
tamento de água da chuva, aqueci-
mento de água e energia por meio 
de coletores solares e filtragem de 
dejetos.

Além das tecnologias voltadas para a sustentabilidade mencionadas no texto acima, o projeto arquitetônico 
da pousada Uakari privilegia o conforto térmico através da utilização de materiais adequados e de uma estru-
tura física que seja condizente com as condições climáticas locais. 

Na imagem acima, é possível destacar alguns elementos que exemplificam esse aspecto da construção, 
tais como a utilização de palha e madeira, que:

(A)  são bons isolantes térmicos, dificultando o aquecimento do interior da pousada e a elevação e abertura 
no telhado, que promove a circulação do ar e refrigeração natural do ambiente por convecção.

(B)  são bons condutores térmicos, proporcionando a refrigeração do ambiente pela condução do calor da 
parte interna para o exterior da pousada e a elevação e abertura no telhado, que promove a circulação do 
ar e refrigeração natural do ambiente por convecção.

(C)  são bons condutores térmicos, agindo na refrigeração do ambiente pela condução do frio do meio exter-
no para o interior da pousada e a elevação e abertura no telhado, que promove a refrigeração natural do 
ambiente por convecção.

(D)  são bons isolantes térmicos, dificultando o aquecimento do interior da pousada e a elevação e abertura 
no telhado, que promove a refrigeração natural do ambiente por irradiação.

(E)  são materiais mais frios do que o ambiente, proporcionando a refrigeração natural do interior da pousada, 
além da elevação e abertura do telhado por onde o calor da parte interna é irradiado.

29 - Dentro da Reserva de Mamirauá, durante as cheias, as águas sobem doze metros e o alagamento ocorre 
por quatro meses. Neste período, alguns animais, principalmente peixes, exercem papel importantíssimo na 
dispersão de sementes de algumas árvores. É interessante observar que a pesca nesta reserva é controlada 
e, permitida somente em alguns períodos do ano para a comunidade ribeirinha. 
 
Através de programas de educação ambiental, a comunidade ribeirinha tornou-se consciente de que 
a pesca, em momentos de desova, acarreta:

(A) na redução da vegetação local e da desregulação na dispersão de sementes.

(B) em um aumento significativo da comunidade de peixes já que eles irão se reproduzir.

(C) na redução de matéria inorgânica local, alterando o fluxo de matéria.

(D) no aumento da resistência da vegetação local a impactos ambientais.

(E) em uma mudança na obtenção dos alimentos pela comunidade ribeirinha.
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30 - Observe a imagem ao lado e considere-a para responder à questão.

Na análise criteriosa dos esquemas feitos, numa mesma malha quadriculada, conclui-se que, para ter 
vazão máxima de água, deve-se optar pelo seguinte projeto de calha:

Foto do telhado da pousada Uacari

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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– E o pior: eu não tenho seguro de vida e nem plano de saúde...

TEXTO 1

TEXTO 2

Durante muito tempo, a Terra foi entendida como UM OBJETO que pertencia aos homens. 

Por isso, nós, de maneira equivocada, acreditamos que era possível explorar indiscriminadamen-

te e negociar sem freios os bens naturais do mundo.

Nos últimos anos, uma nova concepção planetária tem se formado e é urgente que a ju-

ventude seja divulgadora e defensora desse pensamento. Mas qual é a grande novidade?

Diferente do que se pensava no passado, a Terra não deve ser entendida como objeto do 

homem, mas como UM SUJEITO que merece conviver em harmonia com todo o tipo de vida. 

Sendo assim, é nosso dever assegurar à Terra alguns direitos fundamentais, tão importantes 

quanto os Direitos Humanos. 

REDAÇÃO
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PROPOSTA

A redação desta prova tem duas etapas:

1ª. Criar 1 direito fundamental da Terra, completando a frase indicada na FOLHA DE REDAÇÃO. 
Seja criativo(a) e coerente com as necessidades do planeta.

2ª. Escrever uma carta argumentativa ao Planeta Terra, solicitando a permissão, em nome da 
humanidade, para continuar morando nele.  Para isso, você precisará defender novas práticas do 
homem na exploração dos recursos naturais, levando em consideração o direito fundamental 
por você criado.

DIC AS:

Ao longo de toda a prova, você encontrará argumentos que poderão favore-

cer a sua argumentação. Por isso, é interessante fazer a redação no final. Mas 

lembre-se de controlar bem o seu tempo.

O gênero carta argumentativa é muito parecido com os outros gêneros 

ligados à competência de “argumentar”. Para escrever uma boa carta argu-

mentativa, é importante introduzir, desenvolver e concluir muito bem os seus 

argumentos. 

Diferente de uma dissertação, em toda carta há um interlocutor explícito. Não 

se esqueça de que o interlocutor da sua carta é o Planeta Terra. 

ORIENTAÇÕES:

1. Use caneta azul ou preta.

2. Escreva, na modalidade padrão da Língua Portuguesa, um texto entre 25 e 30 linhas.

ATENÇÃO! RASCUNHO NO VERSO.



32

R ASCUNHO DA REDAÇÃO

 

Ao planeta Terra, está garantido o direito de
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FOLHA DE REDAÇÃO

Adesivo de identificação do candidato

Ao planeta Terra, está garantido o direito de

Escreva aqui a sua carta
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