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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

 
 
Mediante a pergunta do título da matéria questiona se, na 
transição da adolescência, deve evitar as:  
 

 Páginas preparadas por jovens.  
 Armadilhas no uso da internet.  
 Páginas criadas para adultos. 
 Barganhar nas lojas virtuais.  
 Vincular com criminosos.  

 

QUESTÃO 2.  

 

 
 

Mafalda é a personagem mais famosa de Quino, cartunista 
argentino. A garota surpreende a todos com sua percepção do 
mundo. Conforme o contexto, nesta tira, entende-se que a 
senhora esperava que Mafalda 
 

 conhecesse regras de convivência em sociedade. 
 tivesse nascido na capital da argentina. 
 não falasse com pessoas do interior. 
 fosse extremamente cosmopolita. 
 não fosse do interior. 

 
 

QUESTÃO 3.  
 

 
A expressão “Segunda Conquista” informa ao leitor que se está 
estabelecendo uma relação metafórica com a Conquista de 
América. Ao utilizá-la o autor procura: 
 

 informar ao leitor que aos indígenas ainda não 
conquistaram a América. 

 relatar as frequentes práticas de biopirataria que ocorreram 
na primeira Conquista. 

 reafirmar o direito de seguir explorando as riquezas que 
pertencem aos povos indígenas. 

 relacionar a biopirataria hoje praticada por estrangeiros na 
América com a usurpação sofrida passada. 

 externar o antigo sentimento de recusa aos hispano-
americanos até a destruição e o saque de suas riquezas 
naturais. 

 
QUESTÃO 4.  

En América, los incas y aztecas cultivaban la planta 
que llamaban tomatl ya desde 700 años a. de C. Cuando fue 
llevada a Europa se destacó por su valor ornamental y por la 
belleza de sus frutos, que en su versión amarilla merecieron un 
nombre en italiano: pomodoro, esto es, manzana de oro. 
Utilizada como planta ornamental en patios y jardines, por 
entonces quedó asociada a otras solanáceas venenosas, como 
la belladona, así que se consideraba que también lo era. No en 
vano, sus hojas contienen, como las de la planta de la papa, un 
alcaloide llamado solanina. Hasta el siglo XIX los tomates no 
fueron universalmente aceptados como alimento, e incluso 
entonces todavía se cocían durante horas para eliminar sus 
“venenos”. Hoy están entre los vegetales más consumidos y 
deben su prestigio nutricional, sobre todo, al contenido en 
vitamina C y beta caroteno. 

Disponível em: Muy Interesante. Nº 212. Buenos Aires: GF, 10 de mar. 2005 
(adaptado). 

 
Considerando-se as informações apresentadas e o provável 
público-alvo, o texto foi construído com a intenção de 
 

 alertar sobre as características tóxicas do tomate. 
 destacar a importância do tomate de cor amarela.  
 estimular o uso do tomate como objeto ornamental. 
 discorrer sobre a origem do tomate e seus usos no mundo. 
 incentivar o consumo do tomate por seus benefícios para a 

saúde. 

Adolescentes e internet: ¿un salto sin red? 

Un consejo para los padres de los adolescentes: 
cuidad que vuestros hijos no creen un mundo irreal paralelo con 
sus experiencias en las redes; no olvidemos que pueden 
aparentar ser otra persona.  
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QUESTÃO 5.  

 
HOMENAJE AL EUSKERA EN LA REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA 
 

En la sede de la Real Academia Española (RAE) se 
ha celebrado hoy una sesión institucional de homenaje al 
euskera, en el marco de las jornadas «Euskarari Gozazarre / El 
euskera, una lengua con futuro», organizadas por el Instituto 
Vasco Etxepare, Euskaltzaindia [Real Academia de la Lengua 
Vasca] y la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Este homenaje de hoy forma parte del programa que se 
desarrolla, del 13 al 16 de marzo, en Madrid, organizado por 
las mencionadas entidades.  

En la ceremonia de hoy, presidida por el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, han 
intervenido también José Manuel Blecua, director de la Real 
Academia Española; Arantza Quiroga, presidenta del 
Parlamento Vasco; Aizpea Goenaga, directora general del 
Instituto Etxepare; Andrés Urrutia, presidente de 
Euskaltzaindia; José Mª Urkia, director de la Real Sociadad 
Bascongada de los Amigos del País; Xosé Luis Méndez Ferrín, 
presidente de la Real Academia Galega; y Joan A. Argenter, 
director de la Cátedra UNESCO de Lenguas y Educación de 
Institut d‟Estudis Catalans. 

En la sesión académica se ha rendido además 
homenaje a Henrike Knörr, miembro de Euskaltzaindia e 
impulsor de las relaciones interculturales en el País Vasco, 
cuya figura han recordado José Antonio Pascual, vicedirector 
de la Real Academia Española, y José Luis Lizundia, tesorero 
de Euskaltzaindia. 

En dos momentos del acto, el violonchelista vasco 
Josetxu Obregón interpretó Hala Baita, de Jesús Guridi, y Hara 
nun diran, de José María Iparagirre. 

Disponível em: http://www.rae.es/noticias/homenaje-al-euskera-en-la-real-academia-
espanola. Acesso 15 de mai de 2019. 

 
O texto acima tem como objetivo: 
 

 Ressaltar a importância da língua basca para a cultura 
espanhola. 

 Informar sobre as apresentações o violoncelista Josetxu 
Obregón. 

 Promover a integração dos falantes da língua basca com 
os demais falantes de espanhol. 

 Homenagear Henrike Knorr, que é um dos membros mais 
ativos da Real Academia de la Lengua Vasca. 

 Noticiar sobre a realização de uma sessão especial em 
homenagem à língua basca, realizada nas dependências 
da sede da Real Academia Espanhola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inglês 

 

Last week I visited my 92-year-old grandmother for the last time. 
I‟m glad I did so because in that long and pleasing conversation, 
I got to know my grandma better, before she left us forever. The 
lines below show what she said, smiling… 
 
„You know, Lucy, you should not get sad when I finish my time 
here. I have loved and been loved. I have traveled to amazing 
places and I have met interesting people who improved my 
existence as they came along the way. I have had three brilliant 
kids who made me really proud. These three children I had have 
given me the joy by conceiving six other kids who have been the 
sunshine of my life since they were born. I cannot say my life 
was perfect, but whenever sorrows showed up, there was your 
grandfather holding my hand and making the burden a little less 
heavy. I have written my books, planted some trees and had 
kids. What else could I expect from life? 

(ORWELL, G. Animal Farm. 50th anniversary edition. New York: Signet, 2000.) 

 
QUESTÃO 1.  

O gênero conto (short story) é um texto que representa, desde 

o início, a preocupação em apresentar os elementos narrativos. 
No caso deste texto, a personagem principal é a avó de 92 
anos que tem como principal contexto 
 

 a apresentação da sua obra escrita durante toda a sua 
vida. 

 o entendimento do eu-lírico sobre a morte da sua avó antes 
de ter uma conversa prazerosa com ela. 

 a resposta da neta em relação as perguntas feitas no início 
do parágrafo para corresponder ao título do texto. 

 o relato de uma senhora que apresentou suas principais 
experiências de vida antes do final da sua vida. 

 as perguntas feitas por ela para sua neta que não sabe o 
que fazer da vida.  

 
QUESTÃO 2.  

O tempo Present Perfect está presente em boa parte do 
discurso da avó de 92 anos, segundo o texto. Com base nisso, 
é importante frisar que a estrutura evidencia 
 

 a apresentação de ações que ela fez no passado mas são 
mostradas como experiências de vida. 

 a forma como a autora do texto pensou nos momentos que 
autora fez e fará mais adiante em sua vida. 

 a preocupação de Lucy em contar toda a história de sua 
avó naquele contexto. 

 a relação que o leitor e a autora mostram através das suas 
escolhas não pensadas. 

 a sabedoria de Lucy ao enfrentar os problemas relatados e 
deixados por sua avó em vida. 

 
QUESTÃO 3.  

Qual dos verbos não está conjugado no Present Perfect? 
 

 loved 
 written 
 given 
 planted 
 got 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.irekia.euskadi.net/es/news/9557-homenaje-euskera-real-academia-espanola
http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_director_homenaje_al_euskera.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Aizpea_Goenaga.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Andres_Urrutia.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Joan_Argenter.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/Homenaje_Pascual.pdf
http://www.rae.es/noticias/homenaje-al-euskera-en-la-real-academia-espanola
http://www.rae.es/noticias/homenaje-al-euskera-en-la-real-academia-espanola
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“Tammy and I go WAAAY back to our early high school years. 
Back then, she was Always someone you could count on for 
many different things. She was always there for anybody who 
needed a friend to talk to. Tammy comes from a large family 
and, family and friends have always been very important to her. 
She‟s very dedicated in all that she does and is open to new 
ideas and opportunities. Tammy and I don‟t see each other that 
often anymore, and with our hectic lifestyles and being over 
1000 miles away, it‟s hard to keep in touch with each other. 
However, when we do get together or talk it‟s like we‟ve been 
keeping in touch on a weekly basis. I believe hat that‟s what an 
old and dear friendship is.” 

Barb Bubnes, DePere, WI. 
 
QUESTÃO 4.  

Barb faz uma bela descrição de Tammy em seu testemunho, 
onde traz como principal característica a amizade. Com base 
nessa ideia, ela diz que Tammy 
 

 consegue correr mais de mil milhas sem cansar. 
 mostra-se uma pessoa muito dedicada no que faz e está 

aberta a novas oportunidades e ideias. 
 conseguem manter contato semanalmente, visitando quase 

que diariamente uma na casa da outra. 
 mostra ser uma grande amiga, mas não consegue manter 

um bom diálogo quando é preciso. 
 deu muito trabalho no ensino médio quando estudavam 

juntas. 
 
QUESTÃO 5.  

Em qual dos trechos apresentados mostra a descrição entre 
elas como sendo verdadeira, segundo o texto? 
 

 “Tammy comes from a large family”. 
 “She‟s very dedicated in all that she does”. 
 “I believe that‟s what an old and dear friendship is”. 
 “and with our hectic lifestyles and being over 1000 miles 

away”. 
 “Barb Bubnes, DePere, WI”. 

 

Português 

 
QUESTÃO 6.  

"Corriam por aqueles dias boatos da revolução." Nesta oração o 
tipo de sujeito é: 
 

 Sujeito simples. 
 Sujeito oculto. 
 Oração sem sujeito. 
 Sujeito indeterminado. 
 Sujeito composto 

 
QUESTÃO 7.  

No trecho que segue: “Se você ama alguém, deixe-o livre. Se 
ele voltar, é seu. Se não, nunca foi.” o termo sublinhado 
corresponde a um: 
 

 predicativo do sujeito 
 adjunto adnominal 
 predicativo do objeto 
 complemento nominal 
 objeto direto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 8.  

Desabafo 
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha 

divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é 
uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala 
que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na 
secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que 
venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado.  

CARNEIRO, J.E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento)  

 

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de 
várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de 
uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a 
função de linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, 
pois o(a) 
 

 discurso do enunciador tem como foco o próprio código.     
 atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo 

dito.    
 interlocutor é o foco do enunciador na construção da 

mensagem.    
 referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos 

demais.    
 enunciador tem como objetivo principal a manutenção da 

comunicação.    
  

QUESTÃO 9.  

Pode chegar de mansinho, como é costume por ali, e observar 
sem pressa cada detalhe da estação ferroviária de Mariana. 
Repare na arquitetura recém-revitalizada do casarão, e como 
os detalhes em madeira branca, as delicadas arandelas de 
luzes amarelas e os elementos barrocos da torre já começam a 
dar o gostinho da viagem aguardada. Vindo lá de longe, o apito 
estridente anuncia que logo, logo o cenário estará completo 
para a partida. E não tarda para o trem de fato surgir. 
Pequenino a princípio, mas de repente, em toda aquela 
imensidão que desliza pelos trilhos. Arrancando sorrisos e 
deixando boquiaberto até o mais desconfiado dos mineiros.  

TIUSSU, B. “Raízes mineiras”. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 15 
nov. 2011 (fragmento). 

 

A leitura do trecho mostra que textos jornalísticos produzidos 
em determinados gêneros mobilizam recursos linguísticos com 
o objetivo de conduzir seu público-alvo a aceitar suas ideias. 
Para envolver o leitor no retrato que faz da cidade, a autora   
 

 inicia o texto com a informação mais importante a ser 
conhecida, a estação de trem de Mariana.     

 descreve de forma parcial e objetiva a estação de trem da 
cidade, seus detalhes e características.     

 apresenta com cuidado e precisão os recursos da cidade, 
sua infraestrutura e singularidade.     

 faz uma crítica indireta à desconfiança dos mineiros, 
mostrando conhecimento do tema.     

 dirige-se a ele por meio de verbos e expressões verbais, 
convidando-o a partilhar das belezas do local.    
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QUESTÃO 10.  

 
(Disponível em: <http://sapereaude10.blogspot.com.br/2012/07/quadrinhosdos-anos-

10-de-andre-dahmer.html>. Acesso em: 27 out. 2017.) 

 
Considere as afirmações a seguir. Depois, assinale a 
alternativa correta. 
 
I.  O primeiro quadrinho cria uma expectativa, quebrada no 

segundo quadrinho.  
II.  O primeiro quadrinho enumera as qualidades que qualquer pai 

deseja ver no filho, confirmadas no último quadrinho. 
III.  Daniel foi o escolhido porque possui mais ética, humanidade e 

respeito ao planeta que Matias. 
IV.  O autor da tira se vale de ironia para produzir uma crítica social. 

 
 Apenas I é verdadeira. 
 Apenas II é verdadeira. 
 Apenas III é verdadeira. 
 Apenas IV é verdadeira. 
 Apenas I e IV são verdadeiras. 

 

Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

Leia atentamente: 
 
I.  "Segunda Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso 

tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de 
Auguste Comte, o evolucionismo formam o contexto 
sociopolítico-econômico-filosófico-científico em que se 
desenvolveu a estética realista." 

II.  "O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de 
um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos 
sentimentos." 

III.  "Os maiores representantes da estética realista/naturalista 
no Brasil foram: Machado de Assis, Aluísio Azevedo e Raul 
Pompéia." 

IV.  "Poderíamos citar como característica da estética realista: o 
individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da 
sociedade." 

 
Verificamos que em relação ao Realismo/Naturalismo está 
(estão) correta (corretas):  
 

 apenas I e II. 
 apenas I e III. 
 apenas II e IV. 
 apenas II e III. 
 apenas III e IV. 

 
QUESTÃO 12.  

"E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade 
quente e lodosa, começou a minhocar, e esfervilhar, a crescer, 
um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar 
espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como 
larvas no esterco." 
 
O fragmento de O cortiço, romance de Aluísio Azevedo, 

apresenta uma característica fundamental do Naturalismo. 
Qual?  

 Uma compreensão psicológica do Homem. 
 Uma compreensão biológica do Mundo. 
 Uma concepção idealista do Universo. 
 Uma concepção religiosa da Vida. 
 Uma visão sentimental da Natureza 

 
QUESTÃO 13.  

"É na convergência de ideais anti-românticos, como a 
objetividade no trato dos temas e o culto da forma, que se situa 
a poética do Parnasianismo. O nome da escola vinha de Paris e 
remontava a antologias publicadas [...] sob o título de Parnasse 
Contemporain, que incluíam poemas de Gautier, Banville e 
Lecomte de Lisle. Seus traços de relevo: o gosto da descrição 
nítida, concepções tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima e, 
no fundo, o ideal de impessoalidade que partilhavam com os 
realistas do tempo." 

 (Alfredo Bosi) 

 
Com base no texto acima, referente ao Parnasianismo 
brasileiro, são feitas as seguintes inferências:  
 
I.  O parnasianismo opôs-se a princípios românticos como a 

subjetividade e a relativa liberdade do verso. 
II.  Tendo seu nome calcado num termo criado na França, o 

Parnasianismo brasileiro seguiu um caminho estético 
próprio, independente e original. 

III.  Parnasianismo e Realismo são correntes literárias com 
ideais e princípios estéticos totalmente diferenciados. 

 
Quais estão corretas?  

 Apenas I. 
 Apenas II. 
 Apenas I e II. 
 Apenas II e III 
 I, II e III. 

 
QUESTÃO 14.  

“Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de 
réis; nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos onze 
contos, sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia as 
raias de um capricho juvenil.” 

(Machado de Assis in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

 
A partir da leitura do fragmento acima, assinale a alternativa 
que possui uma das características do Realismo. 
 

 Oposição aos ideais românticos. 
 Aprofundamento psicológico de sentimentos. 
 Denúncia de problemas sociais, neste caso a prostituição. 
 Linguagem descritiva e detalhada. 
 Preocupação com o presente. 

 
QUESTÃO 15.   

O movimento naturalista na literatura brasileira teve como 
influência pressupostos teóricos europeus. Em relação a isso  
 

 teve como grande inuência as teorias italianas que 
influenciaram o mundo no século XX. 

 o grande inuenciador do naturalismo no mundo foi Aluísio 
de Azevedo e sua obra prima O Germinal. 

 foi inuenciado por teorias que dominaram a Europa na 
segunda metade do século XIX como o socialismo, o 
positivismo e o darwinismo.  

 foi inuenciado por uma onda de pressupostos que levavam 
em consideração, principalmente, o dinamismo da visão da 
realidade em prol de uma abertura à natural fantasia. 

 o Romance experimental de 1880 exerceu forte influência 
sobre a visão naturalista, pois visava à idealização da 
realidade através do juízo moral. 
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Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

Quando traçamos dois eixos superpostos a dois diâmetros 
perpendiculares de um círculo trigonométrico, dividimos este 
círculo em quatro partes iguais que são denominadas de 
quadrantes, como mostra a figura. 

 
(Disponível em: 

<www.alfaconnection.pro.br/matematica/trigonometria/funcoes/reducao-ao-
primeiro-quadrante/>. Disponível em: 23 out. 2017.) 

 
Assim, pode-se concluir que o sinal apresentado na imagem a 
seguir se refere à função  

 
 

 sen x. 
 cos x. 
 tg x. 
 cotg x. 
 cossec x. 

 

QUESTÃO 17.  

O ângulo α mede 2 300°. Sendo assim, pode-se afirmar que: 

 
 sen α < 0 e tg α< 0. 
 cos α > 0 e tg α< 0. 
 sen α> 0 e cos α > 0. 
 sen α< 0 e tg α > 0. 
 cos α< 0 e tg α < 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18.  

Poderíamos definir som como sendo o resultado de oscilações 
muito rápidas que ocorrem na natureza. Desta forma, as notas 
musicais poderiam se definir como sendo variações da 
frequência dessas oscilações. Na Física, definimos o som como 
uma onda longitudinal que se propaga em um meio material 
(sólido, líquido ou gasoso), cuja frequência está compreendida, 
aproximadamente, entre 20 hertz e 20 000 hertz. Se quisermos 
ouvir o som de uma corda, deveremos pinçá-la e esta sairá de 
sua posição de equilíbrio realizando movimentos vibratórios em 
certo espaço de tempo. 

 
Este movimento vibratório é análogo ao da mola. 

 
(Disponível em: <www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/113-4.pdf>. 

Acesso em: 21 out. 2017.) 

 
Considere que a imagem apresentada possui uma amplitude 
igual a 1 e o período é igual a 2π. Assim, a função 

trigonométrica que representa o movimento vibratório 
destacado é 
 

 sen x. 
 tg x. 
 cossec x. 
 cos x. 
 cotg x. 

 
QUESTÃO 19.  

A necessidade de guardar mensagens secretas, consideradas 
importantes, de forma que somente pessoas certas possam 
decifrá-las, vem acompanhando a sociedade há milênios, 
desde a época do antigo Egito, passando pelas guerras até os 
tempos atuais. 

[...] Muitas técnicas para codificar e decodificar 
mensagens secretas faz uso de álgebra linear. Um dos 
métodos é bastante simples e envolve apenas um par de 
matrizes inversas, A e B = A

–1
, cujos elementos são todos 

inteiros. 
(Disponível em: <http://vidigal.ouropreto.ifmg.edu.br/wp-

content/uploads/sites/12/2015/04/MATRIZES-E-CRIPTOGRAFIA.pdf>. 
Acesso em: 21 out. 2017.) 

 

Se A = [
  
  

], então a soma dos elementos da matriz B 

equivale a: 
 

 –1 
 1 
 17 
 –17 
 7 
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QUESTÃO 20.  

Uma transportadora utiliza, por mês, combustíveis como diesel, 
gasolina e álcool em sua frota de carros e caminhões. A matriz 
A fornece a quantidade de litros consumidos de cada 
combustível, em que suas colunas representam 
respectivamente diesel, gasolina e álcool e a matriz B 
representa o preço médio, em reais, por litro de combustível em 
determinado mês. 

 
 
Assim, pode-se estimar que a transportadora gastou com esses 
combustíveis, nesse mês, o equivalente a: 
 

 R$ 3 998 
 R$ 6 972 
 R$ 7 095 
 R$ 11 093 
 R$ 18 065 

 
QUESTÃO 21.  

 
O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de 
um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de 
que a outra espécie se alimenta. 
Atribuindo valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 
zero, quando ocorre o contrário, tem-se a seguinte tabela: 
 

 Urso Esquilo Inseto Planta 

Urso 0 1 1 1 

Esquilo 0 0 1 1 

Inseto 0 0 0 1 

Planta 0 0 0 0 

 

A matriz ij 4x4A (a ) , associada à tabela, possui a seguinte 

lei de formação:  
 

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 


 

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 

  

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 

  

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 

  

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 

  
 
 
 

QUESTÃO 22.  

Ao comprar os produtos necessários para fazer uma feijoada, 
uma dona de casa resolveu pesquisar preços em três 
supermercados. A matriz P dos preços está representada a 
seguir; a primeira linha mostra os preços por kg do 
supermercado A; a segunda, do supermercado B; a terceira, do 
supermercado C. Esses preços são relativos, respectivamente, 
aos produtos feijão, linguiça, tomate e cebola. 
 

52,05 9,89 2,48 1,78

3
P 1,93 11,02 2,00 1,60 Q

2

1,70 10,80 2,40 1,20 3

  
  
   
  
       

 
Sabendo que a matriz Q representa as quantidades 
necessárias, respectivamente, de feijão, linguiça, tomate e 
cebola, a dona de casa economizará mais se efetuar as 
compras no supermercado  
 

 A.    

 B.    
 C.    
 A ou B indiferentemente.    
 A ou C indiferentemente.    

 
QUESTÃO 23.  

Juntas, Clara e Josefina realizaram certo trabalho, pelo qual 

Clara recebeu, a cada hora, R$ 8,00  a mais do que Josefina. 

Se, pelas 55 horas que ambas trabalharam, receberam o total 

de R$ 1760,00,  a parte dessa quantia que coube a Clara foi  

 

  R$ 660,00.  

  R$ 770,00.

   R$ 990,00.

   R$ 1100,00.

   R$ 200,00

  

QUESTÃO 24.  
Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará 

um prêmio de R$20,00  ao participante, cada vez que ele 

acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo 

deverá pagar R$10,00.  Não há cobrança inicial para participar 

do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu 

R$100,00.  

Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o 
alvo?  
 

 30    
 36    
 50    
 60    
 64    
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QUESTÃO 25.  

O relógio abaixo está marcando 2  horas em ponto. O ponteiro 

dos minutos começa a se locomover e anda 240 .  

 
 

Após esses 240  percorridos pelo ponteiro dos minutos, que 

horas o relógio estará marcando?  
 

  2h 45  

  2h 20

   2h 30

   2h 40

   2h 24

  
QUESTÃO 26.  

Considere um relógio analógico de doze horas. O ângulo 
obtuso formado entre os ponteiros que indicam a hora e o 
minuto, quando o relógio marca exatamente 5 horas e 20 
minutos, é   
 

 330°.     

 320°.     
 310°.     
 300°.     
 290°.    

 
QUESTÃO 27.  

Um prédio hospitalar está sendo construído em um terreno 
declivoso. Para otimizar a construção, o arquiteto responsável 
idealizou o estacionamento no subsolo do prédio, com entrada 
pela rua dos fundos do terreno. A recepção do hospital está 5 
metros acima do nível do estacionamento, sendo necessária a 
construção de uma rampa retilínea de acesso para os pacientes 
com dificuldades de locomoção. A figura representa 
esquematicamente esta rampa (r), ligando o ponto A, no piso 
da recepção, ao ponto B, no piso do estacionamento, a qual 
deve ter uma inclinação α mínima de 30° e máxima de 45°.  

 
Nestas condições quais os valores máximo e mínimo, em 
metros, do comprimento desta rampa de acesso? 
 

 10 e 7 
 10 e 8 
 10 e 9 
 11 e 7 
 11 e 8 

QUESTÃO 28.  

A figura abaixo representa um rio plano com margens retilíneas 
e paralelas. Um topógrafo situado no ponto A de uma das 
margens almeja descobrir a largura desse rio. Ele avista dois 
pontos fixos B e C na margem oposta. Os pontos B e C são 
visados a partir de A, segundo ângulos de 60° e 30°, 
respectivamente, medidos no sentido anti-horário a partir da 
margem em que se encontra o ponto A. Sabendo que a 
distância de B até C mede 100 m. 
 

 
Qual é a largura do rio? 
 

   √  

   √  

    √  

    √  

    √  
 
QUESTÃO 29.  

Uma baixa histórica no nível das águas no rio Amazonas em 
sua parte peruana deixou o Estado do Amazonas em situação 
de alerta e a Região Norte na expectativa da pior seca desde 
2005. Em alguns trechos, o Rio Amazonas já não tem 
profundidade para que balsas com mercadorias e combustível 
para energia elétrica cheguem até as cidades. A Defesa Civil já 
declarou situação de atenção em 16 municípios e situação de 
alerta – etapa imediatamente anterior à situação de emergência 
– em outros nove. Porém, alguns trechos do rio Amazonas 
ainda permitem plenas condições de navegabilidade.  

Texto adaptado de: http://www.ecodebate.com.br/2010/09/10/com-seca-no-peru-
nivel-dorioamazonasdiminuiu-e-regiao-norte-teme-pior-estiagem-desde-2005/ 

Acesso em: 10 nov. 2010.  

 
Considerando que um barco parte de A para atravessar o rio 
Amazonas; que a direção de seu deslocamento forma um 
ângulo de 120° com a margem do rio; que a largura do rio, 
teoricamente constante, de 60 metros. 
 
Então a distância AB em metros percorrida pela embarcação foi 
de; 
 

   √  

   √  
     

   √  
 40 
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QUESTÃO 30.  

Burj Khalifa, localizado em Dubai, é considerado o edifício mais 

alto do mundo, com cerca de 830 m.  A figura ao lado da 

fotografia representa a extensão vertical desse edifício 

altíssimo, dividida em 8  níveis igualmente espaçados. 

 

 
 

Dado: adote 3 1,73  em suas contas finais. 

 
Utilizando os dados fornecidos, um feixe de laser emitido a 

partir do ponto indicado na figura por P  atingiria a coluna 
central do Burj Khalifa, aproximadamente, na marca 
 

  5N .
 

  6N .

   7N .

   4N .

   3N .

 
 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 31.  

"O puritanismo era uma teoria política quase tanto quanto uma 
doutrina religiosa. Por isso, mal tinham desembarcado naquela 
costa inóspita, (...) o primeiro cuidado dos imigrantes 
(puritanos) foi o de se organizar em sociedade". 
 
Esta passagem de A DEMOCRACIA NA AMÉRICA, de A. de 
Tocqueville, diz respeito à tentativa 
 

 malograda dos puritanos franceses de fundarem no Brasil 
uma nova sociedade, a chamada França Antártida. 

 malograda dos puritanos franceses de fundarem uma nova 
sociedade no Canadá. 

 bem sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma 
nova sociedade no Sul dos Estados Unidos. 

 bem sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma 
nova sociedade no Norte dos Estados Unidos. 

 bem sucedida dos puritanos ingleses, responsáveis pela 
criação de todas as colônias inglesas na América. 

 
 
 
 

QUESTÃO 32.  
 

O século XVIII representa para a realidade das 13 colônias 
inglesas da América do Norte, um período de maior arrocho   
por parte da Metrópole. Uma série de determinações tornaram 
mais rígidas o  controle que a Inglaterra exercia sobre seus 
súditos do outro lado do Atlântico. Como exemplo pode-se 
pensar a Lei do Açúcar (1764), a Lei do Selo (1765) e a Lei 
Townshend (1767). Tais medidas representaram, quando 
implementadas, para 
 

 os EUA, um estopim à declaração de guerra à França, 
aliada, incondicionalmente, aos interesses ingleses. 

 a França e a Inglaterra, formas de arrecadação e controle 
sobre o Quebec e sobre as Treze Colônias. 

 os EUA, uma excepcional oportunidade, pela cobrança 
destes impostos, à ampliação de seus mercados interno e 
externo. 

 as Treze Colônias, uma medida tributária que possibilitou a 
expansão dos negócios da burguesia de Boston na 
Europa, marcando, assim, o início da importância dos EUA 
no cenário mundial. 

 a Inglaterra, uma alternativa para um maior controle sobre 
as Treze Colônias, e, também, uma medida tributária que 
permitisse saldar as dívidas contraídas na guerra com a 
França. 

 
QUESTÃO 33.  

 

 
As treze colônias assinaladas no mapa travaram uma guerra 
por sua independência, que foi deflagrada após certas 
determinações tomadas pela Inglaterra, dentre as quais pode-
se pensar  
 

 o estabelecimento do monopólio comercial da Inglaterra, 
que até então permitira o livre comércio.  

 a implantação de leis que impunham taxas e restrições à 
comercialização dos produtos coloniais.  

 a abolição da escravidão nas colônias do norte, a fim de 
assegurar o aumento do mercado consumidor.  

 a proibição de comércio com as colônias inglesas do sul, 
produtoras de tabaco e algodão.  

 a extinção da Companhia das Índias Orientais, como forma 
de combater o contrabando.  
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QUESTÃO 34.  

13 de janeiro de 1825. Escoltado, frei Caneca é conduzido até o 
Pátio do Terço, onde é realizada a cerimônia de degradação 
religiosa. Em seguida, é conduzido ao ângulo sul da Fortaleza 
das Cinco Pontas. Os carrascos se recusaram a executá-lo. A 
pena é mudada para fuzilamento. Frei Caneca é executado às 
9 horas da manhã. Mais tarde, o corpo é entregue aos 
carmelitas da igreja do Terço. 
 
A história mencionada no texto está diretamente relacionada 
 

 à Confederação do Equador de 1824, movimento 
separatista do nordeste brasileiro, que ocasionou a morte 
de frei Caneca, mesmo com a recusa dos carrascos em 
executá-lo, pois não queriam levar a culpa pela morte de 
um religioso. 

 à Independência do Brasil em 1822, quando um grupo 
formado por aristocratas nordestinos, sob a liderança de 
frei Caneca, tentaram submeter a independência aos 
moldes religiosos, daí o fuzilamento e não enforcamento. 

 ao retorno da família real a Portugal em 1821, quando 
houve, por parte de religiosos carmelitas, a tentativa de 
criar uma república brasileira e não permitir a chegada ao 
poder de D. Pedro I. Os líderes foram presos e mortos. 

 à montagem da Constituição de 1824, quando inúmeros 
intelectuais, dentre eles o frei Caneca, foram contra o 
controle da Igreja através do padroado e beneplácito. O frei 
foi morto e seu corpo foi entregue aos carmelitas para inibir 
novas ações. 

 à Revolução Pernambucana de 1817, movimento 
separatista que queria a independência do Brasil de 
Portugal, levando à morte inúmeros líderes, dentre eles o 
frei Caneca, que sofreu degradação religiosa por trair sua 
congregação. 

 
QUESTÃO 35.  

 
          Arte. 92. São excluídos de votar nas Assembléias 
Paroquiais: 
         I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não 
compreendem os casados, e Oficiais Militares, os principais 
maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e Clérigos 
de Ordens Sacras. 
         IV Os religiosos, e os que vivem na comunidade industrial. 
        V. Os que não possuem renda líquida anual cem mil réis 
por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. 
Constituição Política do Império do Brasil (1824).  

Disponível em: https: //legislação.planalto.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2010 
(adaptado). 

 
A legislação especificada sobre os conflitos políticos e sociais 
do contexto histórico de sua aplicação. A Constituição de 1824 
regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o 
objetivo de garantir 
 

 o fim da inspiração liberal sobre uma estrutura política 
brasileira 

 uma ampliação do direito de voto para a maioria dos 
brasileiros nascidos livres. 

 uma concentração de poderes na região produtora de café, 
o Sudeste brasileiro. 

 o controle do poder político nas mãos dos grandes 
proprietários e comerciantes. 

 uma redução da interferência da Igreja Católica nas 
decisões políticas-administrativas. 

 
 
 
 
 
 

Geografia 
 
QUESTÃO 36.  

Na bacia hidrográfica, indicada no mapa abaixo, está sendo 
construída aquela que será a segunda maior usina hidrelétrica 
do país e uma das maiores do mundo, tendo gerado forte 
debate nacional. 
  

 
(http://educacao.uol.com.br/geografia/bacia-amazonica.jhtm. (Acesso: 13/10/11) 

 
A usina será construída 
 

 No alto curso do rio principal da bacia. 
 Junto à foz do principal rio da bacia. 
 Em um afluente da margem direita do principal rio da bacia. 
 À montante do mais extenso rio da margem esquerda da 

bacia. 
 À jusante do mais importante rio da margem esquerda da 

bacia. 
 
QUESTÃO 37.  

É um mosaico de coberturas vegetais que formam uma 
diagonal que separa as duas florestas tropicais do Brasil: a 
noroeste a Floresta Amazônica e a leste a Mata Atlântica. Esse 
mosaico se desenvolve numa área de baixas pluviosidades. As 
causas da pouca chuva e sua distribuição irregular estão 
associadas aos fortes ventos alísios, que não trazem umidade 
para a região. 

 (José Bueno Conti e Sueli Angelo Furlan. Geografia do Brasil, 2005. Adaptado.) 

  
O bioma evidenciado pelo texto é o 
 

 das pradarias. 
 da caatinga. 
 da mata atlântica. 
 do cerrado. 
 da Amazônia. 
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QUESTÃO 38.  

Considere os mapas produzidos a partir de imagens do satélite 
Meteosat-9. 

 
 (http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/29/ imagens-de-satelite) 

  
Considerando a leitura dos mapas e a análise do contexto 
nordestino, o fenômeno em destaque na região delimitada é 
 

 a comparação entre as áreas de cultivos de grãos de 2011 
a 2012. 

 o Crescimento da área irrigada do semiárido nordestino em 
2012. 

 a ampliação da área sertaneja afetada pela seca em 2012. 
 o aumento da área destinada à pecuária no interior 

nordestino em 2012. 
 a comparação entre a área recoberta de caatinga em 2011 

e 2012. 
 

QUESTÃO 39.  

Um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco 
(AC) partiu em uma viagem de férias para Fernando de 
Noronha (PE). No entanto, a viagem de avião foi relativamente 
desgastante, pois contou com duas escalas e uma duração de 
14 horas e 30 minutos. 
Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6h da 
manhã, a hora local de desembarque no destino final foi: 
 

 17h30 
 18h30 
 20h30 
 22h30 
 23h30 

 
QUESTÃO 40.  

Observe os pontos a seguir: 
 

 Temperaturas médias elevadas ao longo do ano. 

 Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. 

 Encontro de quatro massas de ar: Equatorial 
Continental, Equatorial Atlântico, Tropical Atlântico e 
Polar Atlântica. 

 O fenômeno La Niña, em que há um resfriamento da 
temperatura média das águas do Oceano Pacífico 
Equatorial, pode acarretar um excesso de 
precipitação. 

 

As características descritas acima fazem referência a um único 
tipo de clima brasileiro, 
 

 o Clima Tropical 
 o Clima Semiárido 
 o Clima Equatorial 
 o Clima Subtropical 
 o Clima Tropical Úmido 

 

Filosofia 
 
QUESTÃO 41.  

“Costuma-se definir a moral como um conjunto dos 
comportamentos, dos valores e das regras de conduta de uma 
comunidade. (...) Já a Ética possui um campo de investigação 
próprio: teorização e conceituação sobre o sentido e as práticas 
humanas.”  

(BELO, Renato. Filosofia: história e dilemas. São Paulo: FTD, 2015. p. 317.) 

 
Segundo o texto podemos diferenciar “moral” e “ética” como: 
 

 Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre 
esses valores. 

 Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. 
 Moral é a prática conceitual e Ética é o estudo dos 

conceitos políticos. 
 Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia. 
 Moral é sinônimo de “ética aplicada”. 

 
QUESTÃO 42.  

Ética, como área de investigação filosófica, possui categorias, 
problemas e métodos próprios que a caracterizam como uma 
área de saber autônoma e racional. Dessa maneira podemos 
concluir que .  
 

 a ética em sua atividade reflexiva não visa orientar os 
indivíduos em ações concretas em casos concretos. 

 ética é um saber essencialmente normativo, ou seja, 
pretende orientar as ações dos seres humanos e tem valor 
universal. 

 é uma tarefa da ética é esclarecer reflexivamente 
componentes psicológicos e econômicos.  

 a ética permanece neutra diante de diferentes códigos 
morais que existiram ou existem dentro das diferentes 
culturas. 

 a ética é a primeira etapa para se tornar moral e depois a 
cultura se torna ética. 

 
QUESTÃO 43.  

A moral apresenta características específica de uma sociedade, 
podendo sofrer alterações ao decorrer dos anos. Seus 
princípios são válidos dentro do contexto cultural que foi 
desenvolvida, porém não pode se estender para outras 
sociedades devido seus valores serem construídos em fatores 
e condições diferentes. De acordo com as aulas, a moral é: 
 

 Um princípio universal 
 Um padrão válido apenas em sociedades específicas e 

nunca pode se tornar ética. 
 Um conjunto de princípios e valores dentro de uma 

sociedade onde alguns desses principios podem alcançar 
valor universal e por consequência ético. 

 Moral é o mesmo que ética  
 A moral é um princípio regulador da ação humana e deve 

ser obedecida em qualquer situação e qualquer 
circunstância em todo o lugar do mundo sendo única e 
exclusiva.  
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Sociologia 
 
QUESTÃO 44.  

O sistema de castas foi abolido na Constituição Indiana de 
1947, escrita dois anos após a independência. No entanto, a 
abolição formal, ou seja, decretada por uma lei, obviamente não 
significou o fim do sistema de castas na Índia. Como sabemos, 
uma lei não modifica costumes, ela é seu reflexo. Em dezembro 
de 2006, o Primeiro Ministro Manmohan Singh reconheceu que 
ainda há discriminação contra os intocáveis (párias), mesmo 
após 60 anos de proteção constitucional contra essa atitude.  
De acordo o texto, demonstra-se que o sistema de castas  
 

 existiu apenas na Índia antiga e determinou em parte o seu 
fraco processo de desenvolvimento industrial. 

 organizou-se de maneira consolidada principalmente na 
Índia, apresentado uma forma de diferenciação social 
baseada na tradição, e na profissão dos indivíduos na 
sociedade. 

 solidificou-se na Antiguidade Clássica, organizando 
definitivamente a República romana após a sua expansão 
em direção ao Mar Mediterrâneo. 

 são estruturas rigidamente organizadas, baseadas na 
tradição, que seguem padrões de comportamento 
específico e que possibilita poucas possibilidades de 
mobilidade social. 

 é facilmente entendida a partir de sua organização 
econômica, defendendo inclusive as constantes lutas de 
classe para se organizar uma entidade de casta com 
consciência de classe. 

 
QUESTÃO 45.  

A diferença sócio-econômica entre os países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos é cada vez maior, agravada pela aceleração 
do processo de globalização econômica. O aumento da 
pobreza no mundo está diretamente relacionado a 
 

 utilização de políticas públicas paternalistas nos países 
pobres, controle da natalidade nos países ricos e a 
diminuição da fome nos países subdesenvolvidos.  

 pouca qualificação da população nos países mais pobres, 
aumento da concentração de renda e a elevação dos 
postos de trabalho nos países do sul.  

 igualdade das oportunidades entre os diferentes países, as 
políticas públicas que favorecem a distribuição de renda e 
o maior controle no processo de favelização nos países 
desenvolvidos.  

 fragilidade de políticas públicas favoráveis a distribuição de 
renda, o aumento da concentração de renda  e a 
desqualificação da mão-de-obra para o ingresso no 
mercado de trabalho nos países subdesenvolvidos.  

 maior distribuição de terras nos países mais pobres, o 
desemprego elevado nos países subdesenvolvidos e a 
ocorrência em todos os países do mundo em relação a 
modernização da produção industrial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 

QUESTÃO 46.  

O livro “Systema Naturae”, escrito por Lineu e publicado em 
1735, traz em sua abordagem um sistema eficiente para dar 
nome aos seres vivos, a nomenclatura binomial, a qual facilita a 
comunicação entre os cientistas e não cientistas, já que os 
nomes populares variam entre diferentes idiomas e regiões. De 
acordo com essa nomenclatura, é possível inferir que 
 

 Paroaria coronata e Paroaria dominicana são espécies que 
pertencem ao gênero Paroaria. 

 Lactuca sativa e Cannabis sativa são espécies que 
pertencem ao gênero Sativa. 

 Canis lúpus e Canis familiares são espécies que 
pertencem ao gênero Canidae. 

 Equus caballus e Equus zebra são espécies que 
pertencem a família Equus. 

 Rhinocerus unicornis e Dicerus bicornis são espécies que 
pertencem ao gênero Mammalia. 

 

QUESTÃO 47.  

Os vírus foram detectados muito antes que a técnica de 
cristalização permitisse ao pesquisador americano Wendell 
Stanley, em 1935, evidenciar a estrutura do TMV (tobacco 
mosaic virus). Em 1883, por exemplo, o pesquisador alemão 
Adolf Mayer verificou que era possível transmitir a doença a 
plantas sadias de tabaco, simplesmente pelo contato da seiva 
de uma planta doente em folhas sadias. Na sequência, vários 
ensaios foram realizados, visando à caracterização dos vírus e, 
atualmente, o conhecimento desses agentes nos permite inferir 
que 

 

 Bacteriófagos são vírus que se hospedam em células de 
fungos. Os fagos, como são conhecidos, constituem 
ferramenta importante para a clonagem de genes em 
Biologia Molecular. 

 Os vírus apresentam um capsídeo, que consiste 
geralmente em um envelope proteico cuja função é 
envolver e estabilizar o ácido nucleico viral, além de 
facilitar sua adesão e penetração em células. 

 Os vírus contêm apenas um tipo de ácido nucleico, que 
pode ser DNA ou RNA. No entanto, há os que utilizam 
tanto DNA quanto RNA, durante diferentes estágios do seu 
ciclo de vida. 

 Vírion é o termo utilizado para partículas virais completas, 
as quais constituem formas infectivas do vírus que não tem 
poder patogênico em células hospedeiras. 

 Os vírus são considerados os menores agentes 
infecciosos, variando entre 20 a 300nm, equivalendo ao 
tamanho das menores bactérias já caracterizadas. 

 

QUESTÃO 48.  

Se plantas que têm pigmentos fotossintéticos forem colocadas 
na presença da luz solar, durante o dia ou, na sua ausência, à 
noite, pode-se afirmar em relação aos fenômenos de 
fotossíntese e respiração que:  

 

 durante o dia, ocorre fotossíntese e, durante a noite, 
respiração.  

 durante o dia, ocorrem respiração e fotossíntese e, durante 
a noite, respiração.  

 durante o dia, ocorre respiração e, durante a noite, 
fotossíntese.  

 durante o dia, ocorrem respiração e fotossíntese e, durante 
a noite, nenhum destes fenômenos.  

 durante o dia, não ocorre nenhum destes fenômenos e, 
durante a noite, ambos.  
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QUESTÃO 49.  

A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é 
armazenada. Os cálculos biliares que algumas vezes se 
formam neste órgão devem ser removidos cirurgicamente, 
dependendo da avaliação da gravidade das complicações 
decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. 
Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da 
vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente 
normal. A remoção cirúrgica desse órgão retardará a.... 
 

 síntese de glicogênio. 
 produção de bile. 
 secreção de suco gástrico. 
 produção de enzimas digestivas. 
 digestão das gorduras. 

 
QUESTÃO 50.  

Em busca da estética perfeita e de boa saúde, as academias 
tornaram-se pontos de encontro onde a comunicação é 
extensa, ampla e irrestrita. Nesses espaços, os carboidratos 
são utilizados como substrato energético celular durante cada 
série de exercícios. Dentre esses carboidratos, destaca-se a 
glicose que, 
 

 É produzido pelas plantas por meio do processo de 
fotossíntese. 

 Nos animais é armazenado sob a forma de amido. 
 É um polissacarídeo utilizado pelos vegetais como reserva 

energética. 
 É encontrado em alimentos como uva, mel e frutas 

associado a frutose formando a lactose. 
 Nos vegetais é armazenado na forma de amido. 

 

Física 

 
QUESTÃO 51.  

Três esferas metálicas idênticas, A, B e C, estão eletrizadas 
com cargas elétricas, respectivamente, QA = 8,0 μC, QB = – 3,0 
μC e QC = 4,0 μC. As três esferas são colocadas em contato 
simultaneamente e, em seguida, afastadas. Se houve troca de 
cargas elétricas apenas entre as esferas, a carga elétrica final, 
em μC, de cada esfera é igual a 
 

 2,0 
 3,0 
 4,5 
 5,0 
 9,0 

 
QUESTÃO 52.  

O gráfico abaixo representa a força F entre duas cargas 
pontuais positivas de mesmo valor, separadas pela distância r. 
Determine o valor das cargas, em unidades de 10

-9
C. 

 
Determine o valor das cargas, em unidades de 10

-9
C. 

 
 1,0 
 2,0 
 3,0 
 4,0 
 5,0 

QUESTÃO 53.  

A razão entre a massa e o volume de uma substância, ou seja, 
a sua massa específica, depende da temperatura. A seguir, são 
apresentadas as curvas aproximadas da massa em função do 
volume para o álcool e para o ferro, ambos à temperatura de 
0oC. 

 
Considere ρf a massa específica do ferro e ρa a massa 
específica do álcool. 
 
De acordo com o gráfico, a razão ρf/ρa é igual a: 
 

 4     
 8    
 10    
 20   
 35 

 
QUESTÃO 54.  

Dentro de uma mina de carvão, existe acumulo de água. Para 
retirar essa água, uma bomba de sucção e instalada na boca 
da mina, ao nível do solo. Assim, 

 

 

 
 quanto maior a profundidade da água, maior deve ser a 

potencia do motor que aciona a bomba. 
 se a profundidade da água é maior  do que 11 m, a bomba 

não retira água da mina. 
 se a profundidade da água é grande, duas ou mais bombas 

devem ser instaladas em série ao nível do solo. 
 a mesma bomba pode retirar a água em qualquer 

profundidade, mas, com profundidades maiores, diminui a 
vazão nas tubulações. 

 a bomba de sucção não pode retirar água da mina, porque 
só funciona no vácuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

13 

QUESTÃO 55.  

O desenho a seguir representa um manômetro de mercúrio de 
tubo aberto, ligado a um recipiente contendo gás. O mercúrio 
fica 30 cm mais alto no ramo da direita do que no da esquerda. 
Quando a pressão atmosférica é 76 cmHg, a pressão absoluta 
do gás, em cmHg, é 

 

 30   
 46   
 76   
 106   
 52 

 

Química 

 
QUESTÃO 56.  

A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por 
moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de 
iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o 
índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na 
figura, são apresentados alguns compostos que podem estar 
presentes em diferentes óleos de cozinha: 

 

 
 
Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam 
melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos  
 

 esteárico e oleico.    
 linolênico e linoleico.    
 palmítico e esteárico.    
 palmítico e linolênico.    
 linolênico e esteárico.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 57.  

A biodiversidade do Brasil é considerada uma fonte de 
substâncias biologicamente ativas. Sua preservação é 
fundamental tanto pelo valor intrínseco dessa imensa riqueza 
biológica quanto pelo seu enorme potencial como fonte de 
novos fármacos. Plantas, animais, micro-organismos terrestres 
e marinhos têm sido a fonte de substâncias com atividade 
farmacológica. A maioria dos fármacos em uso clínico ou são 
de origem natural ou foram desenvolvidos por síntese química 
planejada a partir de produtos naturais. Por exemplo, o 
sildenafil usado no tratamento da disfunção erétil foi 
desenvolvido a partir do alcaloide papaverina. 

 

 
 
Quanto à estrutura molecular da papaverina, é possível dizer 
que possui  
 

 cadeias aciclicas heterogêneas.    
 3 carbonos planares.    

 anéis aromáticos.    
 carbonos com ligações duplas chamado de não planares.    
 anéis saturados.    

 
QUESTÃO 58.  

O ácido núdico, cuja estrutura é mostrada abaixo, é um 
antibiótico isolado de cogumelos como o Tricholoma nudum.  

 
Em relação a uma molécula de ácido núdico, o número 
total de átomos de hidrogênio, de ligações duplas e de 
ligações triplas é,  
 

 1 – 1 – 2.    
 1 – 2 – 3.    
 3 – 1 – 2.    
 3 – 2 – 3.    
 5 – 1 – 3.    

 
QUESTÃO 59.  

Para transformar a água doce (menor teor de NaCℓ, Cloreto de 
Sódio) em água salgada (maior teor de NaCℓ, Cloreto de 
Sódio), foram colocados 4,0 kg de sal de cozinha nesta 
solução. Sabendo-se que a concentração comum da água 
salgada é 40 g/L, qual é o volume final da solução? 
 

 0,1 L 
 0,01 L

   

 100,0 L  
 10 L 
 1 L 
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QUESTÃO 60.  

Com base no trecho de texto a seguir, marque a afirmativa 
correta. 

 
[...] O benzeno é um hidrocarboneto aromático inflamável, 

de odor adocicado e incolor. Tem características  tóxicas e é 
carcinogênico. Foi descoberto em 1825, por Michael Faraday, 
mas somente em 1865 Friedrich Kekulé idealizou seu anel 
hexagonal, que em seguida foi proposto como tendo ligações 
duplas em alternância e na forma de um par de estruturas 
ressonantes em equilíbrio.  

[...] Até o final dos anos 70, o benzeno era vendido como 
um solvente comum em lojas de ferragens. Foi banido por sua 
toxidez. Atualmente, ele é usado principalmente como matéria-
prima para a produção de outras substâncias  químicas, como o 
fenol, empregado em resinas e adesivos; o estireno, importante 
produto na fabricação de plásticos; e a anilina, usada na 
síntese de corantes [...]. 

(Disponível em: 
<http://qnint.sbq.org.br/qni/popup_visualizarMolecula.php?id=KAZKuEekPqc

wnLLiDsoHye56gM3TslesHWH85nXX7PwU5gHclS766YRmrgI-
zeKDLKrzap28_Cq1J8HKSZnb_Q==>. Acesso em: 26 set. 2017). 

 
A molécula do benzeno 
 

 apresenta somente ligações sigma (σ) entre carbonos. 
 contém carbonos em sua cadeia classificados como 

terciários. 
 pode ser representada por 

 
 

 contém entre os átomos de carbono somente ligações 
covalentes simples. 

 apresenta uma cadeia carbônica classificada como 
fechada, aromática e mononuclear. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


