PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – PROGRAPE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Não deixe de preencher as lacunas a seguir.
Nom e
Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Prédio

Nº de Inscrição

Sala

ATENÇÃO
Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter o Tema da Redação, o Rascunho da
Redação e 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas
cada, sendo 08 questões de Língua Portuguesa, 08 de Matemática, 08 de Geografia, 08 de
História e 08 de Ciências. Você deverá responder, exclusivamente, as questões da Prova de
Língua Estrangeira de sua opção na Inscrição.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de
Inscrição.
Para registrar suas respostas à prova, você receberá dois tipos de Cartões-Respostas – um para
registrar as alternativas escolhidas nas questões de múltipla escolha, e outro, para transcrição
da sua Redação. Ao receber os Cartões-Respostas, verifique se o Número de Inscrição impresso
coincide com o seu Número de Inscrição.
As bolhas do Cartão-Resposta para as questões de múltipla escolha devem ser preenchidas,
totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.
Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao
preenchimento dos Cartões-Respostas (múltipla escolha e redação). O tempo de Prova está
dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.
Você só poderá retirar-se da sala 2 (duas) horas após o início da Prova.
Preenchidos os Cartões-Respostas, entregue-os ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a
sala em silêncio.

BOA SORTE !

REDAÇÃO
Nesta Prova, há duas propostas de temas de Redação. Você escolherá, apenas, uma delas para produzir o seu
texto dissertativo com o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Antes de fazer sua opção, observe e reflita sobre
cada proposta abaixo. Elas podem despertar ideias para o seu texto.

PROPOSTA 01

Nossa família animal
“Iniciada entre 25.000 e 50.000 anos atrás, a relação entre homens e bichos domesticados teve, a princípio, fins
essencialmente utilitários. Cães vigiavam aldeias, ajudavam a caçar e pastorear. Gatos eram bem-vindos por
exterminar ratos e outras pragas. Provavelmente a afeição, desde cedo, teve um papel nesse relacionamento. O
primeiro indício concreto de um elo de emoção entre um humano e um animal data de 12 000 anos: são restos
fossilizados de uma mulher abraçada a um filhote de cão, encontrados no Oriente Médio. O certo é que o afeto
remodelou, ao longo dos séculos, os laços que nos ligam a cães e gatos. E continua a remodelá-los. É o que
demonstram pesquisas de comportamento ao apontar que, mais até do que amigos, bichos de estimação são hoje
vistos como filhos ou irmãos em boa parte dos lares que os acolhem. Na Europa e nos Estados Unidos, o
percentual de donos que consideram seus bichos como familiares já chegam a 30%. No Brasil, de acordo com
pesquisas da multinacional francesa Evialis, uma das maiores fabricantes de alimentos para animais de estimação
no mundo, esse índice é de 10% - mas aponta para cima.”
(Veja, 18 de julho de 2009)

TEMA I
OS BICHOS SÃO REALMENTE SINÔNIMOS DE COMPANHEIRISMO?

PROPOSTA 02

O significado de lazer como o inverso das obrigações de diferentes naturezas, principalmente das
obrigações do trabalho, vem predominando em nosso contexto. Frequentemente, entende-se o lazer como
tempo de "não-trabalho", tempo "livre" ou "desocupado"; tempo dedicado à diversão, à recuperação de
energias, à fuga das tensões e ao esquecimento dos problemas que permeiam a nossa vida cotidiana.

TEMA II
LAZER: UM FATOR INDISPENSÁVEL PARA A QUALIDADE DE VIDA?
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

TEMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 para as questões de 01 a 05.
A HORA DO CANSAÇO
As coisas que amamos,
as pessoas que amamos
são eternas até certo ponto.
Duram o infinito variável
no limite do nosso poder
de respirar a eternidade.

Carlos Drummond de Andrade

Começam a esmaecer quando nos cansamos,
e todos nos cansamos, por um ou outro itinerário,
de aspirar a resina do eterno.
Já não pretendemos que sejam imperecíveis.
Restituímos cada ser e coisa à condição precária,
rebaixamos o amor ao estado de utilidade.

Pensá-las é pensar que não acabam nunca,
dar-lhes moldura de granito.
De outra matéria se tornam, absoluta,
numa outra (maior) realidade.

Do sonho de eterno fica esse gosto acre
na boca, na mente, sei lá, talvez no ar.

ANDRADE, Carlos Drummond de. A hora do cansaço. In: Corpo: novos poemas. Rio de Janeiro: Record, 2002.

01. Por meio de uma metáfora, o eu-lírico expressa a ideia de eternidade em que envolvemos as coisas e as pessoas
amadas. O verso em que se encontra essa metáfora encontra-se na alternativa
A) “são eternas até certo ponto.”
B) “Duram o infinito variável.”
C) “Dar-lhes moldura de granito.”

D) “Começam a esmaecer quando nos cansamos.”
E) “Já não pretendemos que sejam imperecíveis.”

02. De acordo com o texto, a infinitude se encontra
A) nas pessoas e coisas que amamos.
B) quando pensamos nas coisas e nas pessoas.
C) no amor que as pessoas nos dedicam.

D) no modo como pensamos as coisas e as pessoas.
E) na duração das coisas e das amizades.

03. Conforme o texto, as pessoas e as coisas amadas perdem a condição de eternidade que lhes atribuímos e retomam
sua inconsistência. O verso que expressa essa ideia encontra-se na alternativa
A) “Pensá-las é pensar que não acabam nunca.”
B) “De outra matéria se tornam, absoluta.”
C) “Começam a esmaecer quando nos cansamos.”

D) “Restituímos cada ser e coisa à sua condição precária.”
E) “Do sonho de eterno fica esse gosto acre.”

04. Segundo o poema, quando, enfim, consideramos a condição de finitude das coisas e pessoas que amamos, elas se
tornam valiosas por apenas uma característica, indicada na alternativa
A) amabilidade.

B) utilidade.

C) materialidade.

D) imperecibilidade.

E) eternidade.

05. No verso “e todos nos cansamos por um outro itinerário”, que nome se dá à expressão em destaque?
A) Silepse de pessoa.

B) Elipse.

C) Anacoluto.

D) Onomatopeia.

E) Polissíndeto.

Texto 2 para as questões de 06 a 08.
Namoradinha de um amigo meu
Roberto Carlos e Erasmo Carlos
Estou amando loucamente
A namoradinha de um amigo meu.
Sei que estou errado,
Mas nem mesmo sei como isso aconteceu.
Um dia, sem querer, olhei em seu olhar
E disfarcei até pra ninguém notar.
Não sei mais o que faço
Pra ninguém saber que estou gamado assim.
Se os dois souberem,
Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim.
Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer
O que é dos outros não se dever ter.
Vou procurar alguém que não tenha ninguém,
Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu.

ROBERTO CARLOS. Rio de Janeiro: Sony Music Entertainment (Brasil) Indústria e Comércio Ltda. 1 CD (AAD). Faixa: 7.
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06. Neste texto, a flexão de grau do substantivo namorada, por meio do sufixo -inha, confere à referida palavra um
sentido
A) dimensional.

B) formal.

C) quantitativo.

D) qualitativo.

E) afetivo.

07. Na frase: “Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu.”, a expressão em destaque que completa o
sentido do verbo é classificada como
A) complemento nominal.
B) objeto indireto.
C) adjunto adverbial.

D) agente da passiva.
E) objeto direto.

08. A oração em destaque no período “Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim.” é uma
subordinada adverbial, porque exprime uma circunstância. Assim sendo, ela tem a seguinte classificação:
A) temporal.

B) condicional.

C) explicativa.

D) coordenada.

E) subjetiva.

MATEMÁTICA
09. Numa classe de 40 alunos, 18 são meninas. Qual é a taxa de porcentagem dos meninos dessa classe?
A) 40
B) 45
C) 50

D) 55
E) 60

10. Carla comprou 2 blusas e pagou R$ 45,00. Quanto pagaria, se comprasse 5 blusas do mesmo tipo e preço?
A) R$ 112,50
B) R$ 115,20
C) R$ 120,50

D) R$ 115,00
E) R$ 110,00

11. Durante um feriado, 40% dos alunos da classe de Aline foram para as praias, 25 %, para o sítio, e 14 alunos não
saíram da cidade. Quantos alunos têm na classe de Aline?
A) 35
B) 40
C) 45

D) 50
E) 60

12. Ganhei uma caixa com 18 bombons. Hoje comi dois terços deles. Quantos bombons eu comi?
A) 12
B) 10
C) 8

D) 6
E) 4

13. No tanque do meu carro, cabem 44 litros de combustível. Fiz uma viagem que consumiu ¾ do combustível. Quantos
litros se gastaram na viagem?
A) 31
B) 32
C) 33

D) 34
E) 36

14. Qual é a área de um terreno retangular que mede 18 metros de largura e 30,5 metros de comprimento?
A) 536m²
B) 492 m²
C) 549 m²

D) 631 m²
E) 435 m²

15. Um dia tem 24 horas, uma hora, 60 minutos, e um minuto, 60 segundos. Quantos segundos tem um dia?
A) 1440 s
B) 2880 s
C) 43200 s

D) 86400 s
E) 3600 s

16. Quantas gramas cabem em dois quilogramas?
A) 200
B) 2000
C) 100

D) 1000
E) 1500
5

GEOGRAFIA
17. Sobre o conceito de Geografia, é CORRETO afirmar que
A) estuda a atuação da sociedade no processo de construção das paisagens.
B) se preocupa apenas com os grupos humanos e sua ação sobre o meio.
C) analisa a relação sociedade e natureza no contínuo processo de produção e reprodução do espaço geográfico.
D) estuda as relações existentes entre a região, a natureza e a cultura, considerando esses elementos numa perspectiva regional.
E) limita-se à simples descrição da paisagem.
18. O local mais provável para encontrarmos rochas sedimentares é no(nas)
A) alto das montanhas.
B) regiões serranas.
C) topo dos planaltos.

D) áreas vulcânicas.
E) depressões.

19. Os mapas sempre estiveram a serviço do poder. Assim, o mapa-mundi mais conhecido do nosso planeta traz o
continente europeu no centro de sua representação, retratando a realidade dominadora da época dos primeiros
traçados. Isto significa que os mapas
A) mostram apenas realidades locais.
B) contêm uma visão de mundo e um contexto político-ideológico.
C) interpretam o pensamento do leitor.

D) são neutros e sem ideologia.
E) são opções técnicas.

20. Em diversas áreas do Brasil, a agroindústria de açúcar e álcool tem provocado algumas alterações ao meio
ambiente. Dito isto, indique, entre as alterações abaixo, aquela que NÃO corresponde aos impactos dessa atividade
econômica.
A) Desmatamento de áreas naturais.
B) Poluição dos cursos de água.
C) Poluição do ar.

D) Contaminação do solo.
E) Mudança do regime de chuvas.

21. Sobre o movimento de rotação da terra, é INCORRETO afirmar que
A) a Terra realiza em torno de si mesma.
B) o tempo de duração é de 24 horas.
C) é feito de Leste para Oeste.

D) determina os fusos horários.
E) determina os dias e as noites.

22. Em relação ao movimento de translação da terra, é INCORRETO afirmar que
A) determina a existência das zonas térmicas.
B) o tempo de duração é de 365 dias e 6 horas.
C) determina as estações do ano.

D) determina o ano bissexto.
E) a Terra realiza em torno do sol.

23. Sobre as camadas da Terra, é INCORRETO afirmar que
A) o manto é formado por um material quente e pastoso, chamado magma.
B) o núcleo é a camada mais interna da Terra, formada predominantemente por ferro e níquel.
C) é na crosta terrestre que ocorre, com frequência, a formação de lençóis d’água.
D) as três camadas internas da Terra são: solo, subsolo e rocha base.
E) a crosta terrestre é camada sólida que envolve a Terra, formada por diferentes rochas e minerais.
24. Com relação à diferença existente entre tempo e clima, é INCORRETO afirmar que
A) clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre.
B) o tempo é algo duradouro que não muda em razão das variações das condições atmosféricas ou meteorológicas.
C) o tempo refere-se ao que acontece na atmosfera, considerando-se o estado momentâneo do ar num determinado lugar da
Terra.
D) clima é algo duradouro que não muda de um momento para o outro.
E) o tempo é algo momentâneo ou de curta duração das condições atmosféricas ou meteorológicas.
HISTÓRIA
25. O regime do padroado
A) regulava as relações entre a Igreja Católica e a Coroa Portuguesa.
B) proibia os padres portugueses de escravizar os indígenas.
C) criou na colônia uma tolerância religiosa que possibilitou o sincretismo religioso.
D) autorizava os homens bons a cobrar dízimos em nome da Igreja.
E) protegia os cristãos novos da perseguição do Tribunal do Santo Ofício.
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26. Sobre a presença holandesa em Pernambuco, considere as afirmativas abaixo.
I.

Com o objetivo de reativar a produção açucareira, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos
senhores-de-engenho.
II. Apesar de não ser objetivo dos holandeses expandirem sua fé religiosa, o luteranismo, religião oficial do
Brasil holandês, foi incentivado.
III. A cidade do Recife foi beneficiada com a construção de casas, pontes e obras sanitárias.
IV. Olinda, que foi totalmente destruída em um incêndio provocado pelos holandeses, foi reconstruída e recebeu o
nome de Cidade Maurícia.
Estão CORRETAS
A) somente I e II.

B) somente III e IV.

C) somente I e III.

D) somente II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

27. Assinale a alternativa que apresenta uma das consequências da Guerra dos Mascates.
A) Olinda recebeu autonomia municipal com a construção, em seu território, de um pelourinho.
B) Os produtores de açúcar de Pernambuco entraram em decadência por causa da concorrência do açúcar antilhano.
C) Bernardo Vieira de Melo que defendia os interesses da Coroa Portuguesa foi nomeado governador da província.
D) O Recife passou a ser a capital da capitania.
E) Os mascastes, mesmo vitoriosos, foram submetidos ao domínio da aristocracia olindense, por não possuírem autonomia
econômica.
28. As ações de diferentes sujeitos históricos resultaram na conquista e na ocupação do interior do território brasileiro.
São eles, EXCETO.
A) Exploradores organizados em expedições militares, patrocinadas pelo governo para expulsar estrangeiros que ocupavam
partes do território.
B) Bandeirantes, que percorreram o sertão aprisionando índios e escravos africanos fugidos ou procurando metais preciosos.
C) Quilombolas, escravos fugitivos que se associaram em comunidades livres no sertão, criando núcleos importantes de
povoamento no interior.
D) Jesuítas missionários, que fundaram aldeamentos para a catequização dos índios e para a exploração econômica de riquezas
naturais do sertão.
E) Criadores de gado, que tiveram seus rebanhos e fazendas empurrados para o interior do território.
29. A mineração de ouro e, mais tarde, de diamantes provocou profundas transformações no perfil econômico, político,
social e cultural da colônia. Sobre esse período, considere as proposições abaixo.
I.
II.
III.
IV.

O Arcadismo, primeiro movimento literário brasileiro significativo, surgiu em Minas Gerais.
Na região das minas, formou-se uma sociedade urbana, composta de comerciantes, funcionários da coroa,
profissionais liberais e uma multidão de escravos e, teoricamente, era possível a mobilidade social.
A exploração do ouro transformou Minas Gerais em um excelente mercado comprador de alimentos, roupas,
ferramentas e outros produtos fornecidos por inúmeros comerciantes de Portugal e da própria colônia.
A mineração no século XVIII foi importante na integração do território devido às relações com o Sul,
provedor de charque e mulas, e com o Rio de Janeiro, por onde escoava o ouro.

Estão CORRETAS
A) somente I, II e III.

B) somente I, II e IV.

C) somente I, III e IV.

D) somente II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

30. Sobre o processo de independência do Brasil, considere as proposições abaixo.
I.
II.
III.
IV.

A separação política tinha como principais objetivos preservar a liberdade de comércio e promover a
autonomia administrativa do país.
A situação da maioria da população não se alterou. A escravidão foi mantida, e a maior parte das pessoas
não tinha grandes motivos para comemorações.
O principal objetivo era organizar o Estado, sem colocar em risco o domínio econômico e o social.
Os homens que dirigiam o movimento pela independência do Brasil representavam as categorias mais
privilegiadas da sociedade.

Estão CORRETAS
A) somente I e III.

B) somente II e IV.

C) somente I, II e III.

D) somente II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

31. Era Vargas ou período getulista, fase da história do Brasil marcada pela liderança política de Getúlio Vargas, se
estendeu até 1945. Nesse período, ganharam destaque, na vida pública do país, os integralistas e os aliancistas, dois
grupos políticos com ideologias bastante diferentes. Um dos lemas dos aliancistas é:
A) Deus, Pátria e Família.
B) Liberdade ainda que tardia.
C) Trabalhadores de todos os países, uni-vos.

D) Pão, Terra e Liberdade.
E) Família com Deus pela liberdade.
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32. Em 1964, a direção das forças armadas assumiu o controle político do país. Sobre os governos militares, considere
as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Para encobrir a violência, os chefes militares investiram em propaganda destinada a divulgar, junto à
maioria da população, a imagem de um governo sério e competente e de um país próspero e pacífico.
“Pra não dizer que não falei de flores” foi o lema do Governo Médici para divulgar o plano econômico do
seu ministro da fazenda, Delfim Neto, denominado “Milagre Brasileiro”.
“Estava à toa na vida / o meu amor me chamou / pra ver a banda passar/ cantando coisas de amor...”.
Trecho da marchinha “A Banda” que se tornou símbolo da política pacifista dos governos militares.
O emprego da tortura foi peça essencial da engrenagem repreensiva, posta em movimento pelo regime
militar. O choque elétrico, a “geladeira”, a “cadeira do dragão”, o uso de produtos químicos foram alguns
dos instrumentos usados para tortura de presos políticos.

Estão CORRETAS
A) somente I e II.

B) somente I e III.

C) somente I e IV.

D) somente I, II e IV.

E) I, II, III e IV.

CIÊNCIAS
33. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário do verme
platelminto Taenia solium.
A) Boi e Porco.
B) Caramujo e Homem.
C) Homem e Boi.

D) Homem e Porco.
E) Caramujo e Porco.

34. Assinale a alternativa que indica as doenças causadas por vírus.
A) AIDS, Meningite e Tricomoníase.
B) Poliomielite, Rubéola e Dengue.
C) Giardíase, Toxoplasmose e Úlcera-de-Bauru.

D) Pneumonia, Tétano e Tuberculose.
E) Lepra, Tétano e Giardíase.

35. Qual dos conceitos de Ecologia engloba tanto componentes bióticos como abióticos?
A) Ecossistema.
B) Biótopo.
C) Comunidade Biológica.

D) População Biológica.
E) Cadeia Alimentar.

36. Assinale a alternativa que diferencia organismos heterotróficos de organismos autotróficos.
A) Apenas organismos heterotróficos possuem mitocôndrias.
B) Apenas organismos heterotróficos fazem a respiração celular.
C) Somente organismos autotróficos não requerem gás oxigênio.
D) Apenas organismos heterotróficos necessitam de substâncias químicas do ambiente.
E) Apenas organismos autotróficos podem viver com nutrientes inteiramente inorgânicos.
37. Como um animal de respiração cutânea, como a planária, realiza as trocas gasosas com o ambiente?
A) Através dos pulmões.
B) Através das brânquias.
C) Através das traqueias.

D) Através da superfície corporal.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

38. O que caracteriza um animal cordado?
A) A presença de coluna vertebral.
B) A presença de endoesqueleto ósseo.
C) A presença de notocorda.

D) A presença de coração com quatro cavidades.
E) A presença de três folhetos embrionários.

39. Um dos principais poluentes atmosféricos nas metrópoles, que afeta a hemoglobina do sangue e cuja principal fonte
emissora são os automóveis, é o
A) Monóxido de Carbono (CO).
B) Dióxido de Carbono (CO2).
C) Dióxido de Enxofre (SO2).

D) Metano (CH4).
E) Ozônio (O3).

40. Dois importantes hormônios produzidos pelos ovários são:
A) Estrógeno e Oxitocina.
B) Estrógeno e Progesterona.
C) Hormônios Luteinizantes e Prolactina.

D) Oxitocina e Progesterona.
E) Testosterona e Prolactina.
8

