CONCURSO VESTIBULAR UFSC/2012/EDUCAÇÃO DO CAMPO
Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Redação
Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal
INSTRUÇÕES
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

O tempo total concedido para a resolução desta prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o
tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta e da folha oficial de redação. Confira
seu nome e seu número de inscrição constantes no cartão-resposta e transcreva-os nos
campos abaixo. Assine no local indicado.
Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de
30 (trinta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
No cartão-resposta, examine se há marcações indevidas no campo destinado às suas
respostas. Se houver, reclame imediatamente. Assine no local indicado.
As questões objetivas contêm quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas 1 (uma) é
correta.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Use os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do
caderno de prova.
Transcreva, com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta e a redação para a folha oficial de redação,
dentro do tempo de duração da prova.
O cartão-resposta será o único documento válido para efeito de correção da prova objetiva.
Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou
danos causados pelo candidato.
Não será permitido durante a realização da prova: comunicação entre candidatos, consulta a
material didático-pedagógico, porte/uso de relógio (qualquer tipo), boné, óculos escuros,
calculadora, controle remoto, telefone celular, MP-player, iPod ou qualquer tipo de aparelho
eletrônico, exceto candidato deficiente auditivo, usuário de aparelho auricular, devidamente
autorizado pela COPERVE.
Você só poderá entregar sua prova e se retirar definitivamente do grupo de realização da
prova a partir das 16h 30min.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova, o cartão-resposta e a folha oficial de
redação.
Em hipótese alguma poderão permanecer no grupo de realização da prova menos de 3 (três)
candidatos, os quais deverão assinar a ata do grupo e sair simultaneamente.
Para conferir suas respostas com o gabarito oficial das questões objetivas, anote-as no quadro
constante do rodapé da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

NOME
ASSINATURA

Nº DE INSCRIÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
Santa Rosa de Lima
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

O município apresenta traços marcantes das danças, costumes e comidas
típicas herdados dos primeiros colonizadores – os alemães e açorianos. O Gemüse –
nome de um prato típico alemão feito à base de batata, couve e carne de porco –
empresta seu nome à principal festa do município, a Gemüse Fest, que é realizada em
Santa Rosa de Lima no mês de maio, de dois em dois anos.
A arquitetura tipicamente alemã das casas e construções é uma atração à parte
compondo o ambiente das pousadas e paisagens. Outros destaques são as diversas
histórias da época da colonização contadas por antigos moradores aos visitantes. Os
atrativos culturais e a beleza natural da região fazem do município um ponto de parada
obrigatória para todos aqueles que buscam a paz e a tranquilidade que só o campo
pode oferecer.
Santa Rosa de Lima é considerada a capital da agroecologia.
Disponível em: http://www.acolhida.com.br/destinos/santa-rosa/
Acesso em: 15 maio 2012. [Adaptado]

01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) Santa Rosa de Lima é uma cidade onde predomina a arquitetura açoriana, que se mescla
com a alemã.
B. ( ) marcas culturais dos primeiros colonizadores do município ainda estão fortemente
presentes em Santa Rosa de Lima.
C. ( ) os habitantes de Santa Rosa de Lima são pacíficos, tranquilos e se mostram reservados
em relação a pessoas estranhas.
D. ( ) o município organiza, anualmente, uma festa para comemorar o título de “capital da
agroecologia”.

02) Analisando aspectos linguísticos do texto 1, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) em “um prato típico alemão” (linha 03) e “A arquitetura tipicamente alemã” (linha 06), as
palavras “típico” e “tipicamente” estão funcionando, respectivamente, como adjetivo e
advérbio – no primeiro caso, caracterizando o nome “prato”, e no segundo caso
modificando o adjetivo “alemã”.
B. ( ) a palavra “seu” (linha 04) é um pronome possessivo que se refere a “município”.
C. ( ) no primeiro parágrafo, o uso dos travessões se dá com diferentes valores: para especificar
quem são os primeiros colonizadores (linha 02) e para introduzir e delimitar a fala de um
personagem importante da cidade (linhas 02 e 03).
D. ( ) o trecho “a paz e a tranquilidade que só o campo pode oferecer” (linhas 10 e 11) significa
que o campo provavelmente ofereça somente paz e tranquilidade.
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03) Assinale a alternativa CORRETA, relativamente às funções sintáticas dos termos destacados
do período abaixo, retirado do texto 1.
“Os atrativos culturais e a beleza natural da região fazem do município um ponto de parada
obrigatória para todos aqueles que buscam a paz e a tranquilidade que só o campo pode
oferecer.”
A. ( ) O verbo fazer está flexionado na terceira pessoa do plural (linha 09), é transitivo direto e
seu objeto direto é “do município” (linha 09).
B. ( ) Os substantivos “paz” (linha 10) e “tranquilidade” (linha 10) são complementos nominais de
“aqueles que buscam” (linha 10).
C. ( ) Os substantivos “atrativos” (linha 09) e “beleza” (linha 09) correspondem ao núcleo do
sujeito composto da oração principal do período.
D. ( ) Constituem adjuntos adverbiais de lugar “da região” (linha 09), “do município” (linha 09) e
“o campo” (linha 10).

Texto 2
A agroecologia em Santa Catarina
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

No país, Santa Catarina está despontando, pelas suas características fundiárias,
sociais e culturais, como o estado em que a agricultura sustentável e agroecológica
possui condições para atingir um grande número de agricultores, mormente aqueles
oriundos da pequena agricultura familiar, que perfaz praticamente 90% do total de
agricultores.
A agricultura agroecológica e sustentável, além de diminuir a contaminação
ambiental, traz mais saúde, tanto para os produtores rurais como para os consumidores.
Em geral reduz os custos de produção, utiliza mais os recursos existentes na propriedade
e torna o produtor menos dependente de insumos externos. Na área social, ajuda a
manter o homem no campo e, com isso, agrega mais a família, valoriza o trabalho e traz
dignidade ao ser humano.
Atualmente já existem mais de 2.000 famílias de pequenos agricultores que
cultivam produtos orgânicos em Santa Catarina; também algumas grandes e médias
empresas já estão investindo no setor de orgânicos. Segundo estimativas, o crescimento
da produção agroecológica está por volta de 15% a 20% ao ano no estado. Há dez anos
não havia mais do que cinco ou seis associações de produtores agroecológicos em
Santa Catarina; hoje já passam de 60 e o número continua a crescer.
Disponível em: http://www.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82:a-agroecologia-em-santa-catarina&catid=40:pesquisas-destaque&Itemid=38
Acesso em: 15 maio 2012. [Adaptado]
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04) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas em relação ao texto 2.
( ) O texto 2 estabelece uma relação de intertextualidade temática com o texto 1.
( ) No segundo parágrafo do texto 2, são apresentadas, contrastivamente, algumas vantagens e
desvantagens da agroecologia.
( ) O cultivo de produtos orgânicos faz parte de uma agricultura agroecológica.
( ) A produção agroecológica é uma alternativa de cultivo reservada exclusivamente à agricultura
familiar.
( ) A agroecologia é uma proposta de agricultura sustentável que se encontra em expansão no
estado de Santa Catarina nas últimas três décadas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

F–V–V–V–V
V–F–V–F–F
V–V–F–F–V
F–F–F–V–F

05) Leia o período abaixo, correspondente ao primeiro parágrafo do texto 2.
No país, Santa Catarina está (1) despontando, pelas suas características (2) fundiárias,
sociais e culturais, como o estado em que a agricultura sustentável e agroecológica possui
condições para atingir um grande número de agricultores, (3) mormente aqueles (4) oriundos
da pequena agricultura familiar, que (5) perfaz praticamente 90% do total de agricultores.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de palavras que podem
substituir as palavras sublinhadas no trecho acima, mantendo-se o mesmo significado do
texto.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

(1) embotando
(1) nascendo
(1) assomando
(1) surgindo

(2) rústicas
(2) latifundiárias
(2) pastoris
(2) agrárias

(3) principalmente
(3) certamente
(3) propriamente
(3) sobretudo

(4) descendentes
(4) estrangeiros
(4) plantadores
(4) provenientes

(5) totaliza
(5) soma
(5) resulta
(5) atinge

06) Com base no primeiro parágrafo do texto 2, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F)
as seguintes proposições, considerando aspectos gramaticais e a norma culta da língua.
( ) Praticamente 90% dos agricultores são oriundos da pequena agricultura familiar.
( ) Santa Catarina é um estado onde a agricultura sustentável e agroecológica tem condições
para atingir um grande número de agricultores.
( ) O termo “Santa Catarina” (linha 01) aparece depois da vírgula para explicar o adjunto
adverbial “No país” (linha 01).
( ) A palavra “condições” (linha 03) está no plural para concordar em número com o sujeito plural
“agricultura sustentável e agroecológica” (linha 02).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

V–V–F–F
V–F–F–V
F–F–V–F
F–V–F–V
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Texto 3
O que é a permacultura?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

“Permanent Agriculture” em inglês – nasceu da cabeça de Bill Mollison, exprofessor universitário australiano, na década de 1970. Refugiado das loucuras da
sociedade de consumo, Mollison percebeu que nem os cantos remotos do interior
australiano onde morava seriam poupados do colapso planetário iminente: a flora e a
fauna estavam diminuindo sensivelmente...
“Resolvi”, falou Mollison na sua passagem pelo Brasil em junho de 1992, “que, se
voltasse para o mundo, voltaria com uma coisa muito positiva”. Foi assim que nasceu a
ideia de criar sistemas de florestas produtivas para substituir as monoculturas de trigo e
soja, responsáveis pelo desmatamento mundial. A partir da observação e imitação das
formas de florestas naturais do lugar, foi possível a criação de sistemas altamente
produtivos, estáveis e recuperadores dos ecossistemas locais.
Depois de dez anos implantando, com grande sucesso, tais sistemas em todos os
continentes, Mollison e seus colaboradores perceberam que não adianta concentrar-se
em sistemas naturais sem considerar os outros sistemas tão vitais para a sobrevivência
humana: sistemas monetários, urbanos (arquitetura, reciclagem de lixo e águas), sociais
e de crenças – a “Permanent Culture”.
Hoje a permacultura conta com mais de 10.000 praticantes em todos os
continentes e mais de 220 professores trabalhando em tempo integral. Baseada na
prática de “cuidar da Terra, cuidar dos homens e compartilhar os excedentes” (quer
sejam dinheiro, tempo ou informações), a permacultura ousa acreditar na possibilidade
de abundância para toda a humanidade, através do uso intensivo de todos os espaços;
do aproveitamento e geração de energia; da reciclagem de todos os produtos (acabando
assim com a poluição); e da cooperação entre os homens para resolver os grandes e
perigosos problemas que hoje assolam o planeta.
Disponível em: http://www.cca.ufsc.br/permacultura/
Acesso em: 16 maio 2012. [Adaptado]

07) De acordo com os textos 2 e 3, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) o conceito de permacultura é menos abrangente que o de agroecologia.
B. ( ) Santa Catarina se destaca, em âmbito nacional, como estado pioneiro no desenvolvimento
da agroecologia e da permacultura.
C. ( ) a principal contribuição da agroecologia e da permacultura é na área econômica, pois
ambas se preocupam em reduzir ao máximo os gastos com insumos externos, objetivando
colocar produtos a baixo custo no mercado.
D. ( ) ao se voltarem para o cultivo da terra, tanto a agroecologia como a permacultura atentam
para o cuidado com o meio ambiente e também influenciam a vida social, levando em
conta a interação do homem com a natureza e com seus semelhantes.
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08) Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao texto 3.
I.
II.
III.
IV.
V.

As palavras “imitação” (linha 09), “sobrevivência” (linha 14), “crenças” (linha 16) e
“aproveitamento” (linha 22) são substantivos derivados de verbos.
As aspas utilizadas em “Permanent Agriculture” (linha 01) e em “Resolvi” (linha 06) possuem a
mesma função: fazer um destaque no texto.
A palavra “poupados” (linha 04) é um adjetivo que está concordando em gênero e número com
“os cantos remotos” (linha 03).
As palavras “sensivelmente” (linha 05), “voltaria” (linha 07) e “permacultura” (linha 17) são
compostas por sufixação.
Em “se voltasse” (linhas 06 e 07) e “concentrar-se” (linha 13), se é um pronome oblíquo que se
encontra, respectivamente, anteposto e posposto ao verbo.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

09) Leia os excertos abaixo.
I.

Refugiado das loucuras da sociedade de consumo, Mollison percebeu que nem os cantos
remotos do interior australiano onde morava seriam poupados do colapso planetário iminente:
a flora e a fauna estavam diminuindo sensivelmente. (linhas 02 a 05)
II. “Resolvi”, falou Mollison na sua passagem pelo Brasil em junho de 1992, “que, se voltasse
para o mundo, voltaria com uma coisa muito positiva”. (linhas 06 e 07)
III. [...] a permacultura ousa acreditar na possibilidade de abundância para toda a humanidade
[...]. (linhas 20 e 21)
Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) Em III, a substituição da locução verbal “ousa acreditar” por acredita não altera o
significado temporal da oração.
B. ( ) Em I, “onde” é um pronome relativo e pode ser substituído por que, em conformidade com
a variedade padrão escrita da língua portuguesa.
C. ( ) Em I, as formas verbais “seriam” e “estavam diminuindo” podem ser substituídas,
respectivamente, por eram e diminuíam, sem alterar o significado temporal das orações em
que elas ocorrem.
D. ( ) Em II e III, a preposição “para” introduz adjuntos adverbiais de finalidade.
10) Assinale a alternativa CORRETA, que apresenta a reescritura possível, sem perda de sentido,
de acordo com o texto 3.
“Permanent Agriculture” em inglês – nasceu da cabeça de Bill Mollison, ex-professor
universitário australiano.
A. ( ) Da cabeça do inglês Bill Mollison, que foi professor universitário na Austrália, nasceu a
“Permanent Agriculture”.
B. ( ) “Permanent Agriculture” é um termo criado pelo ex-professor inglês Bill Mollinson, e que foi
adotado na universidade australiana.
C. ( ) Bill Mollison foi professor universitário na Austrália e de sua cabeça nasceu a ideia,
registrada em inglês, da “Permanent Agriculture”.
D. ( ) Bill Mollison nasceu na Inglaterra, inventou a “Permanent Agriculture” e depois se tornou
professor universitário na Austrália.
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CONHECIMENTOS GERAIS
(obs. A Tabela Periódica e o formulário de Física encontram-se na página 17)
Texto 4
Município com 2 mil habitantes,
apenas 398 residem na zona urbana. Santa
Rosa de Lima seria uma pequena
comunidade rural como tantas outras, se
não fosse o avançado projeto de
agroecologia (culturas sem uso de
agrotóxicos) e agroturismo que desenvolve
e
que
já
obteve
reconhecimento
internacional.
O município é o único do Brasil e da
América Latina a figurar no guia da "Accueil
Paysan" (Acolhida Camponesa), entidade
francesa de divulgação do agroturismo.
Além dos belos cenários de serra, boas
opções ecoturísticas e fortes referenciais
das culturas alemã e italiana, Santa Rosa de Lima oferece ao visitante a oportunidade de
hospedar-se em suas pequenas agropousadas, conviver com o dia a dia do agricultor e desfrutar
das delícias da culinária local.
Disponível em: http://www.santarosadelima.sc.gov.br/turismo/
Acesso em: 10 jun. 2012. [Adaptado]

11) Com base nos seus conhecimentos e considerando o texto 4, assinale a alternativa
CORRETA.
A. ( ) De acordo com a imagem acima, o município de Santa Rosa de Lima localiza-se nas
formações basálticas do Planalto Ocidental Catarinense.
B. ( ) O estado de Santa Catarina está ao norte do Trópico de Capricórnio.
C. ( ) A colonização predominante de Santa Rosa de Lima, São Martinho, Braço do Norte e
Anitápolis foi de eslavos.
D. ( ) Apesar de a sua economia estar baseada sobretudo nas atividades primárias, o setor de
serviços encontra-se em expansão em Santa Rosa de Lima.
12) Para preparar a mais tradicional das comidas das Encostas da Serra Geral, são necessários:
300 g de couve; 750 g de batata-inglesa; 80 g de defumado de porco; sal a gosto. Sabendo-se
que esta receita serve 6 porções, então para servir 2.700 porções serão necessários(as):
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

216 kg de defumado de porco.
36 kg de defumado de porco.
2 toneladas de batata-inglesa.
810 kg de couve.

13) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
O Gemüse, prato típico alemão, tem como base a batata (Solanum tuberosum). Qual parte do
vegetal é tradicionalmente utilizada no preparo deste prato?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Caule.
Folha.
Semente.
Raiz.
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Com base no texto 5, responda às questões 14 e 15.
Texto 5
Atualmente já existem mais de 2.000 famílias de pequenos agricultores que cultivam produtos
orgânicos em Santa Catarina; também algumas grandes e médias empresas já estão
investindo no setor de orgânicos. Segundo estimativas, o crescimento da produção
agroecológica está por volta de 15% a 20% ao ano no estado. Há dez anos não havia mais do
que cinco ou seis associações de produtores agroecológicos em Santa Catarina; hoje já
passam de 60 e o número continua a crescer.
Disponível em: http://www.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82:a-agroecologia-emsanta-catarina&catid=40:pesquisas-destaque&Itemid=38
Acesso em: 11 jun. 2012. [Adaptado]

14) Se o número de famílias de pequenos agricultores que cultivam produtos orgânicos em Santa
Catarina é, hoje, de 2.000 e esse valor aumenta 20% a cada ano que passa em relação ao
valor do ano anterior, então daqui a dez anos o número aproximado de famílias envolvidas na
produção agroecológica será de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

12.000
4.000
6.000
20.000

15) Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) Atualmente, no Oeste Catarinense o cultivo de milho e soja é realizado com base na forma
sustentável, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos.
B. ( ) A mão de obra na produção agroecológica é predominantemente formada de assalariados
temporários, os outrora chamados “boias-frias”.
C. ( ) Investir na produção agroecológica significa acompanhar o que a sociedade está
demandando, não só do mercado, mas também das instituições públicas.
D. ( ) Os produtores se aliam às transnacionais para beneficiarem sua produção.
16) Um agricultor vai dividir sua horta de 600 m2 em duas partes: uma para plantar morangos e a
outra para plantar abóboras. Suponha que a área, em m2, da plantação de morangos será o
dobro da área do plantio de abóboras e que a venda de cada metro quadrado de morangos
rende R$ 10,00 e a de abóboras R$ 5,00.
Com base nos seus conhecimentos e considerando o texto, identifique se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(

)
)
)
)

A área da plantação de morangos é de 200 m2.
O valor obtido pela venda da produção de abóboras é de R$ 1.000,00.
Tanto a abóbora quanto o morango são plantas que possuem caules do tipo rastejante.
A parte com grande quantidade de material de reserva no morango corresponde ao fruto.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

F–V–V–F
F–F–V–F
V–V–F–F
V–F–F–V

CONCURSO VESTIBULAR UFSC/2012/EDUCAÇÃO DO CAMPO

Página 8

17) O desenvolvimento da produção agroecológica em Santa Catarina e no Brasil deve-se muito
ao pioneirismo de grupos e associações de agricultores, em especial à criação da Rede
Ecovida, que congrega dezenas de associações agroecológicas no Sul do Brasil.
Assinale a alternativa CORRETA.
O número de anagramas da palavra “ecovida” começadas por “e” e terminadas por “a” é:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

5.040
240
2.520
120

18) Assinale a alternativa CORRETA.
A arquitetura tipicamente alemã das casas e construções é uma atração à parte de Santa
Rosa de Lima (SC). Em geral são utilizadas telhas do tipo germânicas, que em suas
especificações exigem uma inclinação mínima de 45%, isto é, para cada metro na horizontal o
telhado deve subir 0,45 m na vertical. Logo, se a extensão horizontal entre a parte mais alta
do telhado e a extremidade da cobertura de uma casa for de 6 m, então a altura mínima da
cumeeira será de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

5,40 m
2,70 m
3,30 m
1,35 m

Texto 6
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada de
13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, teve dois temas principais: a economia
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura
institucional para o desenvolvimento sustentável.
Disponível em: http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20
Acesso em: 8 jun. 2012. [Adaptado]

Disponível em:
http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20
Acesso em: 8 jun. 2012.
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Disponível em:
http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/RIO+
20web.pdf.
Acesso em: 8 jun. 2012.
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19) Sobre os temas da Rio+20 e com base no texto 6, identifique se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as proposições abaixo.
( ) A expressão economia verde refere-se à otimização de atividades que façam uso racional e
equitativo dos recursos naturais (socialmente inclusivo).
( ) O modo de vida das sociedades modernas, em geral, pouco contribui para a sustentabilidade.
( ) Uma das formas de erradicar a pobreza e gerar oportunidades de empregos pode ser criada a
partir de investimento em práticas sustentáveis de manejo da terra e da água, agricultura
familiar, agricultura de base ecológica, sistemas orgânicos de produção etc.
( ) A Rio+20 teve como principal preocupação a sustentabilidade ambiental, relegando a
segundo plano as questões socioeconômicas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

F–F–V–V
V–F–F–V
V–V–V–F
F–V–F–F

Texto 7
Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para
Mudanças Climáticas e Rede CLIMA (INPE), há previsões
pessimistas em relação às mudanças climáticas projetadas
para o Brasil para o século 21 em relação ao período de
1961-1990.

Disponível em:
http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/RIO+20-web.pdf
Acesso em: 8 jun. 2012. [Adaptado]

20) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
De acordo com a imagem do texto 7, mais extremos de chuva e de temperatura poderão
ocorrer sobretudo em quais regiões do país?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Sul e Sudeste.
Norte e Sul.
Nordeste e Centro-Oeste.
Sudeste e Nordeste.
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21) Sobre o universo rural no período imperial brasileiro, analise as afirmativas abaixo.
I.

Colonizada por imigrantes europeus, Santa Catarina era, no século XIX, uma das únicas
províncias do Brasil que não adotava o trabalho escravo no meio rural, sendo este utilizado
apenas para as atividades domésticas e urbanas.
II. A partir do segundo reinado brasileiro (1840-1889), o café tornou-se o grande produto de
exportações do país, com destaque para as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro.
III. A Lei de Terras, aprovada em 1850, tinha como objetivo democratizar o acesso à terra no
Brasil através da realização de uma reforma agrária que privilegiasse a implantação de
pequenas propriedades rurais.
IV. A questão da mão de obra rural esteve entre os temas centrais dos debates políticos
brasileiros durante o segundo reinado. Neste sentido, foram elaboradas de forma lenta e
gradual diversas leis de cunho abolicionista, como a Lei Eusébio de Queiroz (1850 – proibição
do tráfico de escravos), a Lei do Ventre Livre (1871), a Lei dos Sexagenários (1885) e,
finalmente, a Lei Áurea (1888 – abolição da escravatura).
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

Sobre a Guerra do Contestado e com base no texto 8, responda às questões 22 e 23.

Texto 8
A Guerra do Contestado foi um
conflito armado entre camponeses e militares dos poderes
estadual e federal brasileiro, que
ocorreu no início do século XX,
mais precisamente no ano de
1912 se estendendo até 1916.
Essa guerra ocorreu no Sul do
Brasil, numa disputa entre os
estados do Paraná e Santa
Catarina, que tinha como objetivo
a posse da região rica em ervamate e madeira.
Disponível em:
http://www.estadao.com.br/noticias/imp
resso,guerra-do-contestado-e-temade-debate-853020,0.htm
Acesso em: 13 jun. 2012.

Disponível em:
http://imagohistoria.blogspot.com.br/2010/07/guerra-docontestado.html
Acesso em: 13 jun. 2012.
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22) Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) De acordo com a imagem, todos os municípios envolvidos na guerra pertencem
atualmente à microrregião geográfica do Meio-Oeste.
B. ( ) A economia da região envolvida no conflito era baseada sobretudo nas atividades
primárias.
C. ( ) As bacias sedimentares litorâneas caracterizam o relevo da região envolvida na guerra.
D. ( ) A área disputada no conflito se localiza na parte norte do estado do Paraná.
23) Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) O Contestado pode ser entendido como um movimento messiânico de luta pela terra, em
uma região disputada por Santa Catarina e Paraná, conduzido, principalmente, pela
população de origem “cabocla”.
B. ( ) A Guerra do Contestado foi um movimento liderado pela elite latifundiária dos estados de
Santa Catarina e Paraná, contrária à instalação de uma ferrovia em suas terras.
C. ( ) O caráter religioso do conflito estava relacionado à liderança da Igreja Católica, que,
através do envio de monges à região, buscou a mediação das disputas entre Paraná e
Santa Catarina pelas terras contestadas.
D. ( ) Com o apoio do exército brasileiro, os “caboclos” da região, liderados pelo monge José
Maria, conquistaram vitórias importantes contra as tropas paranaenses que ameaçavam
invadir o território catarinense.
24) Com relação à molécula do DNA, analise as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Está presente apenas nos animais.
Nas células é encontrada principalmente no núcleo.
As proteínas presentes nos seres vivos são formadas a partir de informações desta molécula.
É composta de lipídios, glicídios e gorduras.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.

25) Em um caso de exclusão de paternidade, Maria aponta Tiago e Joaquim como possíveis pais
de seu filho André. Após o exame de sangue, constatou-se que Maria é A Rh positivo; Tiago
B Rh negativo; Joaquim O negativo e André AB positivo.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) O filho é de Joaquim com certeza.
B. ( ) O filho não poderia ser de Tiago, pois ele e Maria não poderiam ter um filho com sangue
do tipo AB.
C. ( ) Não se pode fazer exclusão de paternidade através dos grupos sanguíneos.
D. ( ) Como o filho André é do grupo AB, o provável pai é Tiago.

CONCURSO VESTIBULAR UFSC/2012/EDUCAÇÃO DO CAMPO

Página 12

26) As ferramentas como pá, enxada, carrinho de mão, plano inclinado, machado e arado são
utensílios indispensáveis utilizados para realizar diferentes tarefas na agricultura.
Com relação ao funcionamento de algumas ferramentas citadas, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) a pá é um exemplo de roldana.
B. ( ) quanto maior for o comprimento de um plano inclinado, menor será a força empregada
para elevar uma carga a uma mesma altura.
C. ( ) o carrinho de mão não é um exemplo de alavanca.
D. ( ) o machado deve ser manuseado próximo da lâmina para aumentar a força aplicada
durante o golpe.

27) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
Uma caixa d’água, utilizada em um mecanismo de irrigação de uma plantação, tem 3,0 m de
comprimento, 2,0 m de largura e 2,0 m de altura e pesa 1200 N. Qual é a pressão que a caixa
exerce sobre o solo?
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

100 N/m2
100 N/m3
200 N/m2
300 N/m2

28) Na agricultura, a escassez de água resultante de estiagens prolongadas e o fenômeno da
erosão podem ser agravados em virtude da contaminação dos sistemas hídricos e pelo
manejo impróprio dos recursos naturais.
Sobre o assunto e considerando as propriedades da água, identifique se são verdadeiras (V)
ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
( ) Na formação da molécula de água, ocorre ligação iônica entre os átomos de hidrogênio e de
oxigênio.
( ) Na molécula de água, o elemento químico com maior número de elétrons em sua camada de
valência situa-se no segundo período da tabela periódica.
( ) A energia cinética da água da chuva é diminuída pela presença da mata ciliar, o que atenua o
assoreamento dos rios.
( ) Terrenos com declives mais acentuados reduzem o processo erosivo do solo, pois aumentam
a energia cinética da água da chuva.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

V–F–V–F
F–V–V–F
V–F–F–V
F–V–F–V
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29) O nitrogênio é um gás incolor, inodoro e insípido que compõe cerca de 78% do ar atmosférico.
Sua temperatura de fusão é igual a -210 oC e a de ebulição -196 oC. Além de encontrar-se em
depósitos minerais, o nitrogênio também está presente em solos férteis na forma de nitratos,
nitritos e compostos de amônio.
Com base nas informações acima, analise as seguintes afirmativas.
I. As leguminosas são excelentes fixadoras do nitrogênio no solo.
II. As espécies químicas nitratos, nitritos e amônio são representadas, respectivamente, pelas
fórmulas NO, NOx e NH3.
III. As temperaturas de fusão e de ebulição indicam propriedades físicas do nitrogênio.
IV. Comparando-se o átomo neutro de nitrogênio (N) e o ânion nitreto (N3-), verifica-se que o
ânion possui três elétrons a mais e o mesmo número de prótons.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.

30) A agricultura agroecológica e sustentável vem se desenvolvendo em Santa Catarina. Nesse
sentido, pode-se mencionar a utilização de fertilizantes naturais como a farinha de osso, que
contém a substância química fosfato de cálcio. Esta substância atua como nutriente para as
plantas fornecendo fósforo para seu desenvolvimento e cálcio para evitar a acidez do solo.
Sobre o fosfato de cálcio, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) é produzido quando reagem todos os hidrogênios ionizáveis do ácido fosfórico com todos
os ânions do hidróxido de cálcio.
B. ( ) é um sal hidrogenado cuja fórmula é CaHPO3.
C. ( ) resulta da ionização em meio aquoso do ácido hipofosforoso.
D. ( ) é classificado como um óxido básico, pois reage com a água produzindo bases.

INSTRUÇÕES REDAÇÃO
•

Leia e observe atentamente as propostas 1 e 2;

•

Escolha uma delas, considerando o tema sobre o qual você se sente mais bem preparado(a) para
discorrer;

•

Evite copiar trechos dos textos apresentados;

•

Não escreva em versos, use linguagem clara e utilize a norma culta da língua portuguesa;

•

Não se esqueça de dar um título à sua redação;

•

Escreva com letra legível e ocupe todo o espaço das linhas, respeitando os parágrafos;

•

Não serão corrigidas as redações escritas a lápis nem redações na folha de rascunho;

•

Será atribuído zero à redação com fuga total do tema ou resultante de plágio.
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REDAÇÃO
Proposta 1

Deus e Eu no Sertão
(Victor e Leo)

[...]
Das horas não sei
Mas vejo o clarão
Lá vou eu cuidar do chão
Trabalho cantando
A terra é a inspiração
Deus e eu no sertão
Não há solidão
Tem festa lá na vila
Depois da missa vou
Ver minha menina
De volta pra casa
Queima a lenha no fogão
E junto ao som da mata
Vou eu e um violão
[...]
Disponível em: http://letras.terra.com.br/victor-leo/797038/
Acesso em: 11 maio 2012.

No excerto acima, há uma descrição poética da vida no campo. Porém, a permanência nas áreas
rurais é um desafio constante. Escreva um texto sugerindo ações de apoio e de incentivo à
permanência do jovem no campo.
Proposta 2
Observe as ilustrações abaixo.

Disponível em:
http://baguncaderroscometidos.blogspot.com.br/2
011/06/destruicao-ambiental.html
Acesso em: 12 jun. 2012.

Disponível em:
http://anajulialima.blogspot.com.br/2011_05_
01_archive.html
Acesso em: 12 jun. 2012.

Escreva um texto que apresente mudanças na maneira de pensar e de agir do homem do campo,
mudanças estas que estejam proporcionando melhorias na qualidade de vida das pessoas.
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FOLHA DE RASCUNHO – REDAÇÃO
ESTE RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO.

TÍTULO:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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FÍSICA

FORMUL ÁRIO

F = ma

F = kx

p = mv
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φ = BA cos θ

p=

F
A
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GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)
QUESTÕES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

RESPOSTAS
QUESTÕES

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RESPOSTAS
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