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Instruções para o preenchimento da Folha de Respostas para provas tipo teste

A Folha de Respostas de provas tipo teste é normalmente interpretada por leitoras ópticas que, de

acordo com sua tecnologia, exigem determinados procedimentos quanto ao preenchimento.

Tenha sempre cuidado de ler as instruções e segui-las para evitar que a sua Folha de Respostas seja

rejeitada.

Na leitora utilizada no Colégio Bandeirantes devem ser observados os seguintes procedimentos:

1. Preencha totalmente o círculo sem ultrapassar o contorno laranja.

2. Utilize apenas lápis preto n.o 2.

3. Não utilize caneta ou outro material qualquer para o preenchimento da Folha de Respostas.

4. Não perfure ou rasure a Folha de Respostas.

A Folha de Respostas já está com os dados preenchidos: nome do aluno, disciplina, turma, n.o de

chamada, data e código da prova. Verifique se as informações estão corretas e assine-a ao lado do

nome.
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Interdisciplinares

01. (UFPA-11/adaptada)

"A cidade de Atenas promoveu um concurso para a

escolha da estátua da deusa Atena, a ser instalada

no Paternon. Dois escultores apresentaram suas

obras. Uma delas era uma mulher perfeita e foi

admirada por todos. A outra, era uma figura

grotesca: a cabeça enorme, os braços muito longos

e as mãos maiores que os pés. Quando as duas

estátuas foram colocadas nos altos pedestais do

Paternon, onde eram vistas de baixo para cima, a

estátua perfeita tornara-se ridícula: a cabeça e as

mãos de Atena pareceram minúsculas e

desproporcionais para seu corpo; em contrapartida,

a estátua grotesca tornara-se perfeita, pois a

cabeça, os braços e as mãos se tornaram

proporcionais ao corpo. A estátua grotesca foi

considerada a boa imitação e venceu o concurso."

CHAUÍ, Marilena, Convite à Filosofia, São Paulo, Editora Ática,

2003, p. 284, texto adaptado.

O exemplo citado no texto acima ilustra como os

gregos na Antiguidade concebiam a relação entre

arte e natureza.

Tendo por base a concepção aristotélica acerca

dessa relação, podemos dizer que a estátua

grotesca venceu o concurso porque o escultor

a. imitou a deusa Atena considerando que para

uma obra ser bela tem de ter, além da proporção,

certa esquisitice.

b. não se preocupou em reproduzir uma cópia fiel

da deusa Atena, pois no mundo sensível temos

apenas uma imitação da verdadeira realidade que

se encontra no mundo inteligível.

c. tomou como parâmetro, ao representar a deusa

Atena, a ideia de que o belo é relativo ao gosto

de cada pessoa, por isso a deusa poderia ser

percebida diferentemente por cada um,

dependendo do lugar onde fosse colocada.

d. reproduziu a deusa Atena tendo como padrão de

beleza o imaginário popular da época, que

apreciava figuras grotescas.

e. representou a deusa Atena levando em conta que

o belo consiste na proporção, na simetria e na

ordem, por isso fez um cálculo matemático das

proporções entre as partes do corpo, o local em

que seria instalada e como seria vista.

02. (UFABC-2009) Um século atrás, as maiores cidades

concentravam-se nas nações mais ricas. Hoje, quase

todas as megalópoles (aglomerados urbanos com

mais de 10 milhões de habitantes) estão localizadas

em países em desenvolvimento. O quadro lista

alguns valores das populações nas grandes áreas

metropolitanas das dez maiores cidades, em

milhões de habitantes, em 2007.

1.o Tóquio, Japão 35,7

2.o Nova York, EUA

3.o Cidade do México, México

4.o Mumbai, Índia

5.o São Paulo, Brasil 18,8

6.o Nova Délhi, Índia 15,9

7.o Xangai, China 15

8.o Calcutá, Índia 14,8

9.o Daca, Bangladesh 13,5

10.o Buenos Aires, Argentina 12,8

Veja, 16.04.2008.

Sabendo-se que em 2007 Nova York, Cidade do

México e Mumbai tinham as populações iguais, e

que a média aritmética das populações das cinco

maiores megalópoles era igual a 22,3 milhões de

pessoas, pode-se concluir que a população de

Mumbai, na Índia, era em 2007, de

a. 18,9 milhões de habitantes.

b. 19,0 milhões de habitantes.

c. 19,8 milhões de habitantes.

d. 20,3 milhões de habitantes.

e. 20,7 milhões de habitantes.
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03. O 'Tapirus terrestris' (Linnaeus, 1758), a popular

"anta", é o maior herbívoro terrestre do novo

mundo, ocorrendo em regiões do cerrado, mata

atlântica e Amazônica, frequentemente às

margens de rios e ribeirões. Alimenta-se

freqüentemente de folhagens, raízes e frutos e

produz de 2 a 3 filhotes por ninhada. Os filhotes

são amamentados pela mãe até que possam

alimentar-se sozinhos. Os trechos em destaque

dizem respeito, respectivamente, a:

a. dieta, habitat, distribuição geográfica e grupo

funcional.

b. grupo funcional, distribuição geográfica, habitat

e dieta.

c. dieta, distribuição geográfica, habitat e nicho.

d. grupo funcional, habitat, distribuição geográfica,

dieta.

e. dieta, grupo funcional, distribuição geográfica,

habitat.

04. (FUVEST-2010) O avanço científico-tecnológico

permitiu identificar e dimensionar partículas e

sistemas microscópicos e submicroscópicos

fundamentais para o entendimento de fenômenos

naturais macroscópicos. Desse modo, tornou-se

possível ordenar, em função das dimensões,

entidades como cromossomo (C), gene (G),

molécula de água (M), núcleo do hidrogênio (N) e

partícula alfa (P).

Assinale a alternativa que apresenta essas entidades

em ordem crescente de tamanho.

a. N, P, M, G, C.

b. P, N, M, G, C.

c. N, M, P, G, C.

d. N, P, M, C, G.

e. P, M, G, N, C.

05. Foi encontrado o diário de um naturalista, em que

ele descreve os padrões de sobrevivência,

crescimento corpóreo e crescimento populacional

de uma espécie de sabiá e de uma de

tatuzinho-de-jardim, representados respectivamente

na figura a seguir pelos números 1 e 2, em um

ecossistema preservado. Alguns desses dados estão

representados graficamente adiante:

Considere:

S = sobrevivência

Tatuzinho-de-jardim tem exoesqueleto

Sabiá tem endoesqueleto

Analise as afirmações abaixo.

1. Na curva de crescimento populacional do sabiá,

observa-se a existência de mecanismos

controladores internos na população (crescimento

autolimitante).

2. Na curva do crescimento corpóreo do

tatuzinho-de-jardim, os intervalos marcados com

B correspondem a períodos subseqüentes à muda

do exoesqueleto quitinoso.

4. Os padrões de crescimento corpóreo do sabiá e

do tatuzinho-de-jardim são similares.

8. Pela análise das curvas de sobrevivência, o sabiá

apresenta alta mortalidade no período inicial do

ciclo de vida, ao contrário do

tatuzinho-de-jardim, que apresenta baixa

mortalidade nesse mesmo período.

Assinale a alternativa que apresenta a soma das

afirmações corretas.

a. 3

b. 2

c. 15

d. 10

e. 11

(RNHH/2011) O texto abaixo trata dos testes 06 e 07

Arco e flecha

"Pontas de pedras, que provavelmente eram

utilizadas com setas, foram desenterradas da

caverna Sibudu, na África do Sul, e anunciadas por

cientistas como as amostras mais antigas de flechas

feitas pelo homem.

Com cerca de 64 mil anos, as pedras têm vestígios

de sangue e osso, dando pistas de que foram

confeccionadas para caçar. Acreditava-se

anteriormente, que o desenvolvimento de armas

como arco e flecha tivesse ocorrido cerca de 20 mil

anos mais tarde, Segundo os pesquisadores se o

homem dessa região conseguia montar esse tipo de

ferramenta para caçar, é sinal de que ele já possuía

habilidades cognitivas, diferentemente de humanos

primitivos de outras áreas."

Revista Aventuras na História
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06. Quando a corda do arco é tracionada o arco

armazena uma energia potencial elástica que é

transferida para a flecha por ocasião do seu disparo

sob a forma de energia cinética.

Utilizando este dispositivo para um lançamento

vertical que alcance uma altura de 45m para uma

flecha de 20 gramas é necessária uma energia

potencial elástica, em joules, igual a:

a. 3.

b. 4.

c. 7.

d. 2.

e. 9.

07. Sabendo-se que são necessárias respectivamente

forças de intensidades 80 N e 240 N para tracionar

o arco até uma distância x igual a 10 cm e 30 cm,

respectivamente, podemos afirmar que a constante

elástica deste sistema e a distância x necessária para

o citado lançamento são respectivamente em N/cm

e cm, iguais a:

a. 8 e 15.

b. 800 e 30.

c. 400 e 20.

d. 80 e 16.

e. 8 e 30.

08. If the twentieth century's revolutionary demographic

trend was a health explosion, the twenty-first

century's hallmark trend appears to be a fertility

implosion. A dramatic, far-reaching, and, as yet,

unremitting global reduction in childbearing and

birthrates is now under way. Sustained and

deliberate reductions in family size through birth

control began to lower national fertility levels in

certain European countries long ago. But sustained

fertility decline only became a worldwide

phenomenon after the end of World War II. Over

the past half century, according to the United

Nations Population Division (UNDP) and the U.S.

Census Bureau, the number of births per woman

dropped by almost half, from 4.9 in the early 1960s

to an estimated 2.5 today, with the steepest decline

occurring in less developed countries.

Close to half of the world's population now lives in

countries with fertility rates below the replacement

level, which, as a rough rule of thumb, is 2.1 births

per woman. In these states - absent steady

compensatory immigration - current childbearing

patterns will lead to an eventual and indefinite

depopulation. Almost all of the world's developed

countries have sub-replacement fertility, with overall

birthrates more than 20 percent below the level

required for long-term population stability. But

developed countries account for less than a fifth of

the world's population; the great majority of the

world's populations with sub-replacement fertility in

fact reside in low-income societies.

The Demographic Future

www.foreignaffairs.com/print/66771

November/December 2010. P. 55, published in 13/11/2010

Taking the statements into account, mark the

alternative accordingly:

I. The greatest demographic challenge in the

twenty-first century consists of the big reduction

of fertility rates (around 50%), which may not be

compensated for the immigration influx.

II. The text refers to the Baby Boom phenomenon

in the post-war period, and yet restates the

existence of the demographic explosion

problem in the emerging countries, despite

being in a reduced scale.

III. Low-income societies account for four fifths of

the world's population and present a low

fertility rate which will inevitably lead to

depopulation.

a. Statements I and II are correct.

b. Statements I and III are correct.

c. Statements II and III are correct.

d. The three statements are correct.

e. Only one statement is correct.

Leia o fragmento abaixo para responder

ao teste 09.

(...) O Brasil é um país extraordinariamente

africanizado. E só a quem não conhece a África

pode escapar o quanto há de africano nos gestos,

nas maneiras de ser e de viver e no sentimento

estético do brasileiro. Por sua vez, em toda a costa

atlântica, podem-se facilmente reconhecer os

brasileirismos. Há comidas brasileiras na África,

como há comidas africanas no Brasil. Danças,

tradições, técnicas de trabalho, instrumentos de

música, palavras e comportamentos sociais

brasileiros insinuaram-se no dia a dia africano. É

comum que lá se ignore que certo prato ou

determinado costume veio do Brasil. Como, entre

nós, esquecemos o quanto nossa vida está

impregnada de África. Na rua. Na praça. Na casa.

Na cidade. No campo. O escravo ficou dentro de

todos nós, qualquer que seja a nossa origem. Afinal,

sem a escravidão o Brasil não existiria como hoje é,

não teria sequer ocupado os imensos espaços que

os portugueses lhe desenharam. Com ou sem

remorsos, a escravidão é o processo mais longo e

mais importante de nossa história.

COSTA E SILVA, Alberto da. "O Brasil e a África e o Atlântico no

século XIX". Estudos Avançados. São Paulo, V.8, n. 21 maio/ago,

1994.
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09. Um tópico frasal que sintetize adequadamente o

sentido geral do parágrafo é:

a. Embora poucos saibam, há muitas influências da

cultura brasileira no cotidiano dos africanos.

b. O processo de escravidão no Brasil foi de extrema

importância para o desenvolvimento econômico e

cultural do país.

c. Apesar de nem todos perceberem, há entre Brasil

e África muitas semelhanças decorrentes da

mútua influência cultural.

d. Embora as influências culturais africanas sejam

evidentes para a maioria dos brasileiros, o mesmo

não ocorre em relação às influências culturais

brasileiras na África.

e. É fato que, durante o processo de colonização, a

cultura brasileira foi se impondo no dia a dia do

povo africano.
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História

10. (MACK-11) "Quando se percorre a história das

repúblicas, vê-se que todas elas foram ingratas com

seus concidadãos: mas há menos exemplos disto

em Roma do que em Atenas, ou em qualquer outra

cidade de governo popular. Se se quiser conhecer a

razão, creio que ela está em que os romanos tinham

menos motivos do que os atenienses para temer a

ambição dos concidadãos."

Nicolau Maquiavel, Comentários sobre a Primeira Década de Tito

Lívio.

Podemos considerar as conclusões de Maquiavel

verdadeiras se levarmos em conta que,

a. em Roma, passou-se por um grande período de

estabilidade, sem lutas pelo poder entre os

cidadãos, que foi do fim da Monarquia à

ascensão de Mário e Sila, na República; já em

Atenas, a desconfiança em relação aos cidadãos

remontava à época da tirania, e, ao

eliminarem-na, os atenienses criaram a instituição

do ostracismo, para punir os cidadãos que

ameaçassem a nascente democracia.

b. em Roma, o período de instabilidade remontava à

época da Monarquia, quando os reis usurparam

as liberdades individuais em prol da coletividade,

em uma clara divisão entre patrícios e plebeus; já

em Atenas, a luta pelo poder entre cidadãos

remontava à época da República, uma vez que os

tiranos exerciam o poder em nome dos

aristocratas, mas atraíam o apoio das massas com

medidas populares.

c. em Roma, não houve disputas pelo poder, uma

vez que a República permitia livre acesso à política,

por meio das magistraturas e das Assembleias,

permitindo a participação política no conjunto da

sociedade; já em Atenas, a democracia era restrita

a quem fosse considerado cidadão e, por isso,

gerava constantes conflitos entre a ampla camada

de não-cidadãos e a elite aristocrática.

d. em Roma, apesar de ampliar a prática da

cidadania, esta era controlada pela elite patrícia e

alijava do poder a camada de plebeus, a maioria

na cidade; já em Atenas, apesar de excluir

mulheres, crianças, escravos e estrangeiros, a

democracia era exercida por todos aqueles

considerados cidadãos, sem distinção censitária e

com amplos poderes de decisão perante as

instituições políticas da cidade.

e. em Roma, não havia motivo algum para temer as

lutas pelo poder, pois as instituições republicanas

só foram consolidadas no final da República,

época em que a cidade já era invadida pelos

povos denominados bárbaros; em Atenas, as

lutas entre os cidadãos remontavam à época da

tirania, exercida por Clístenes que, ao cercear as

liberdades individuais, sofreu forte oposição dos

eupátridas.

11. (PUCSP-11) "A Idade Média não é o período

dourado que certos românticos quiseram imaginar,

mas também não é, apesar das fraquezas e aspectos

dos quais não gostamos, uma época obscurantista e

triste, imagem que os humanistas e os iluministas

quiseram propagar."

Jacques Le Goff. A Idade Média explicada aos meus filhos. Rio de

Janeiro: Agir, 2007, p. 18

A ambígua imagem da Idade Média que hoje temos

deriva, em parte, de representações

a. positivas do período, que destacam o papel

relevante que as mulheres tinham na vida social,

o avanço tecnológico e o desenvolvimento nas

artes visuais.

b. negativas do período, que destacam a atuação do

Tribunal da Inquisição, a ausência de

mobilizações sociais e o direito divino que

justificava o absolutismo.

c. positivas do período, que destacam o resgate de

valores religiosos oriundos da Antiguidade

Clássica, a arquitetura românica e gótica e as

festas populares.

d. negativas do período, que destacam a opressão a

que os camponeses eram submetidos, a intolerância

da Igreja e as repetidas temporadas de fome.

e. negativas do período, que destacam a ausência

de liberdades políticas, a persistência do

politeísmo e de práticas de bruxaria em toda a

Europa Ocidental.

12. (FATEC-10) Considere o texto a seguir:

"Deus criou essas gentes infinitas, de todas as

espécies, mui simples, sem finura, sem astúcia, sem

malícia, mui obedientes e mui fiéis a seus Senhores

naturais e aos espanhóis a que servem; mui

humildes, mui pacientes, mui pacíficas e amantes da

paz, sem contendas, sem perturbações, sem

querelas, sem questões, sem ira, sem ódio e de

forma alguma desejosos de vingança."

LAS CASAS, Frei Bartolomé de. O Paraíso Destruído. A sangrenta

história da conquista da América Espanhola. Porto Alegre: L&PM

Editores S/A, 1996. p. 24.

Frei Bartolomé de Las Casas foi um importante

observador e defensor das populações indígenas das

terras recém-descobertas. Sobre esse período,

séculos XVI e XVII, e sobre o texto é correto afirmar

que na América espanhola,

a. empregou-se o sistema de capitanias hereditárias,

que consistia em grandes extensões de terras

entregues a particulares que se encarregariam de

promover seu povoamento e de catequizar os

povos indígenas que, segundo Las Casas,

facilmente se converteriam.

b. adotou-se o sistema de sesmarias, lotes de terras

que deveriam ser desenvolvidos economicamente

pelos colonos espanhóis, e nessas terras

trabalhariam os povos indígenas que, na visão de

Las Casas, eram pecadores contumazes.
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c. utilizou-se o sistema de governadores-gerais,

escolhidos e nomeados diretamente pelo rei, e

que deveria se incumbir da defesa militar contra

os indígenas que, segundo Las Casas, eram

responsáveis por atitudes violentas.

d. aplicou-se o sistema de mita, em que um grupo

de ameríndios era entregue aos colonos

espanhóis para construir moradias e igrejas, esses

indígenas, apesar de serem violentos, aos olhos

de Las Casas, davam bons trabalhadores.

e. usou-se o sistema da encomienda, em que o

encomendero tornava-se beneficiário do trabalho

forçado dos indígenas, em troca de, em princípio,

prestar assistência religiosa e material a esses

nativos que, segundo Las Casas, eram

desprovidos de todo pecado.

13. (MACK-11) "Na França de Luís XIV, o Estado

dinástico atingiu maturidade e começou a evidenciar

algumas de suas características clássicas: burocracia

centralizada; proteção real para impor fidelidade;

sistema de tributação universal, mas aplicado de

maneira injusta; supressão da oposição política pelo

uso do protecionismo ou, se necessário, da força e

cultivo das artes e ciências como meio de aumentar

o poderio e prestígios nacionais. Essas políticas

permitiram à monarquia francesa alcançar

estabilidade política, implantar um sistema uniforme

de leis e canalizar a riqueza e os recursos nacionais a

serviço do Estado como um todo."

M. Perry, Civilização Ocidental.

O texto apresenta características importantes a

respeito do Antigo Regime (XV-XVIII). Dessa forma,

é correto afirmar que tal período foi marcado pela

tríade

a. Iluminismo-mercantilismo-sociedade estamental.

b. Absolutismo-liberalismo-sociedade estamental.

c. Absolutismo-mercantilismo-sociedade estamental.

d. Iluminismo-mercantilismo-sociedade sectária.

e. Absolutismo-capitalismo monopolista-sociedade

estamental.

14. (PUCSP) "O Brasil é uma criação recente. Antes da

chegada dos europeus (...) essas terras imensas que

formam nosso país tiveram sua própria história,

construída ao longo de muitos séculos, de muitos

milhares de anos. Uma história que a Arqueologia

começou a desvendar apenas nos últimos anos."

O texto acima afirma que

a. o Brasil existe há milênios, embora só tenham

surgido civilizações evoluídas em seu território

após a chegada dos europeus.

b. as terras que pertencem atualmente ao Brasil são

excessivamente grandes, o que torna impossível

estudar sua história ao longo dos tempos.

c. a Arqueologia se dedicou, nos últimos anos, a

pesquisar o passado colonial brasileiro e seu

vínculo com a Europa.

d. os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes

da chegada dos europeus foram dizimados pelos

conquistadores portugueses.

e. a história do que hoje chamamos Brasil começou

muito antes da chegada dos europeus e conta

com a contribuição de muitos povos que aqui

viveram.

15. (UFSC-11) A produção e a comercialização do

açúcar foi uma das principais bases econômicas da

colonização portuguesa no Brasil. Sobre este tema,

é correto afirmar que

a. o interesse dos portugueses em produzir açúcar

no Brasil estava relacionado aos conhecimentos

que estes acumularam por várias décadas com o

cultivo da cana e a fabricação de açúcar nas ilhas

atlânticas sob seu domínio.

b. as tentativas de ocupação francesa e depois

holandesa, no Brasil, ocorreram, em primeiro

lugar, em função das descobertas de minas de

ouro no interior e, em segundo, devido à

produção de açúcar no litoral.

c. a organização social das áreas canavieiras do

Brasil gerou uma sociedade escravista em torno

do complexo "casa grande e senzala". Dessa

forma, ao contrário da Europa, o Brasil não

conheceu uma sociedade aristocrática.

d. a grande quantidade de açúcar produzido no

Brasil no período colonial tornava este produto

pouco competitivo no mercado internacional,

razão pela qual foi substituído pelo café como

principal produto de exportação.

e. para desenvolver a economia açucareira, Portugal

precisou recorrer a banqueiros e mercadores

holandeses, os quais financiavam a instalação de

engenhos, a aquisição de escravos, o transporte e

a distribuição do produto na Europa e Ásia.

16. (UFSC-11) "Se os jesuítas foram os grandes amigos e

defensores dos primitivos habitantes da terra ao

contrário dos terríveis colonizadores dos séculos XVI

e XVII, e não permitiam sua escravização, eles

contribuíram igualmente para a sua destruição

como povos, atingindo-os no que tinham de mais

profundo: suas crenças".

PPREZIA, Benedito. A guerra de Piratininga: contra a cruz e a

espada. São Paulo: FTD, 1991.

Sobre as relações entre a Igreja Católica, os

colonizadores e os indígenas da América

portuguesa, é correto afirmar que

6



a. os índios encontrados na América portuguesa

vivam em estado de barbárie, "sem lei nem rei", e

receberam com entusiasmo e interesse a proposta

religiosa e civilizatória dos sacerdotes e

colonizadores cristãos portugueses.

b. a Igreja foi contrária à escravização dos índios,

desde que se tornassem cristãos em reduções e

missões, e os colonizadores a praticaram,

alegando o aprisionamento em "guerras justas"

até meados do século XVIII.

c. a Igreja foi contrária à escravização de índios e

africanos, excomungando os praticantes do

tráfico de negreiro e garantindo a autonomia das

aldeias, e os colonizadores a praticaram em

confronto com a Coroa portuguesa.

d. os índios da América portuguesa não foram

escravizados devido ao seu apego à liberdade e

ao seu cristianismo primitivo, reconhecido pela

Igreja e respeitado pelos colonizadores, que

optaram pelos africanos dóceis e pagãos.

e. a relação entre Igreja,colonizadores e indígenas

foi marcada pela obediência, pois tanto os

colonizadores quanto os índios eram temerosos

do poder da Igreja, particularmente após as

decisões da Contra Reforma.

17. (UNESP) Entre as formas de resistência negra à

escravidão, durante o período colonial brasileiro,

podemos citar

a. a organização de quilombos, nos quais, sob

supervisão de autoridades brancas, os negros

podiam viver livremente.

b. as sabotagens realizadas nas plantações de café,

com a introdução de pragas oriundas da África.

c. a preservação de crenças e rituais religiosos de

origem africana, que eram condenados pela

Igreja Católica.

d. as revoltas e fugas em massa dos engenhos,

seguidas de embarques clandestinos em navios

que rumavam para a África.

e. a adoção da fé católica pelos negros, que lhes

proporcionava imediata alforria concedida pela

Igreja.

18. (MACK-adaptado) O sistema de capitanias

hereditárias, criado em 1534, refletia a transição do

feudalismo para o capitalismo, na medida que

apresentava como característica

a. a ausência do comércio internacional, aliada ao

trabalho escravo e economia voltada para o

mercado interno.

b. uma economia de subsistência, trabalho livre,

convivendo com forte poder local descentralizado.

c. uma administração rigidamente centralizada, ao

lado do trabalho servil.

d. uma economia escravista, exportadora, muito

distante do modelo de produção feudal, embora

com traços feudais na estrutura política e jurídica.

e. uma reprodução total do sistema feudal,

transportado para os trópicos.

19. "Nessa partilha dos direitos da soberania, a parte da

União parece ainda, ao primeiro olhar, maior que a

dos estados; um exame um pouco m ais

aprofundado demonstra que, na realidade, o é

menos. O governo da união executa

empreendimentos mais vastos, mas raramente

sentimo-lo agir. O governo estadual faz coisas

menores, mas nunca descansa e revela sua

existência a cada instante. O governo da União vela

sobre os interesses gerais do país. A União assegura

a independência e a grandeza da nação. O governo

federal está situado a grande distância de seus

súditos; o governo estadual está ao alcance de

todos."

TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracia na América. 2.a Ed. RJ:

Itatiaia/SP: EDUSP, 1977, p. 280.

O texto acima trata da forma de organização

política que nasceu com a Revolução Americana e

a. levou à ruptura com a Inglaterra ao arregimentar

os recursos dos colonos norte-americanos que

estavam descontentes com o tratamento dado

pelo Parlamento inglês às necessidades de seus

súditos.

b. permitiu a criação dos Estados Unidos da América

ao proporcionar a acomodação dos interesses de

regiões muito diversas e garantir os direitos dos

estados mais fracos diante dos mais fortes.

c. desencadeou o processo de independência das

colônias da América ao proporcionar a união

entre os vários povos americanos contra as

metrópoles europeias a partir de elementos

comuns.

d. introduziu o conceito de democracia, a

verdadeira inovação do processo de

independência dos Estados Unidos, assentado no

conceito de participação popular ampla, de todos

os grupos sociais.

e. encontrou um denominador comum entre os

estados do norte e do sul, o que levou à abolição

gradual da escravidão e da economia colonial,

promovendo a conciliação entre seus interesses.
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Geografia

20. As fortes chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro em meados de janeiro deste ano causaram

centenas de mortes e fizeram desta a maior tragédia natural da história do Brasil em número de vítimas fatais.

Observe os mapas de Nova Friburgo e do estado do Rio de Janeiro que se seguem:

Figura 1

Figura 2



Analise as proposições:

I. O mapa 1 apresenta uma escala menor que o

mapa 2;

II. O mapa 2 mostra uma região maior, portanto

apresenta também uma escala maior;

III. A região mais afetada pelas chuvas no início de

2011 foi a porção noroeste do estado do Rio de

Janeiro;

IV. A escala mostrada na figura 2 é classificada

como escala gráfica;

V. O estado do Rio de janeiro encontra-se em uma

área de latitudes médias.

VI. Para que novas tragédias como as do mês de

janeiro não ocorram é preciso que se faça, entre

muitas outras coisas, estudos das áreas de risco.

A melhor escala de mapa para trabalhar este

tipo de problema pelo município de Nova

Friburgo é o da figura 2.

São (é) corretas (a) apenas:

a. I e IV

b. I e V

c. IV

d. III e IV

e. II

21. A sequência de fotos abaixo mostra o primeiro

eclipse solar do ano de 2011 que ocorreu no dia 04

de janeiro. O fenômeno foi apenas parcial e foi visto

na Europa, Norte da África, Oriente Médio e Ásia

Central.

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/01/primeiro-ec

lipse-solar-de-2011-e-registrado-em-diferentes-paises.html

Em relação ao fenômeno astronômico mostrado na

foto, assinale a alternativa correta:

a. Este tipo de eclipse ocorre quando existe o

alinhamento Sol, Terra e Lua, nesta sequência

b. Geralmente este fenômeno ocorre em dias de Lua

Cheia;

c. Quando a Lua é crescente ocorre este tipo de

eclipse;

d. Em dias de Lua Nova, quando existe o

alinhamento Sol, Lua e Terra, nesta sequência, é

que ocorrem os eclipses solares;

e. Eclipses solares e lunares acontecem em dias de

"quadratura" da Lua, ou seja, quando ela é

crescente ou minguante.

22. (UEL-2009/adaptada) No cenário mundial

contemporâneo, Índia e China se destacam pelo

dinamismo de suas economias e por seu elevado

contingente demográfico.

Com base nos conhecimentos sobre esses países,

considere as afirmativas a seguir.

I. Tanto na Índia quanto na China, a agricultura

ocupa um número reduzido de trabalhadores

em função da mecanização, sendo o seu

principal cultivo a soja, que apresenta elevada

produtividade para garantir o abastecimento

interno e as exportações.

II. Nesses dois países, a questão religiosa está na

base de movimentos separatistas que ameaçam

a integridade territorial e a estabilidade política.

III. Após a ruptura colonial em meados do século

XX, Índia e China seguiram caminhos

semelhantes em seus respectivos processos de

industrialização, priorizando a indústria de base

e colocando, inicialmente, em segundo plano o

setor de bens de consumo.

Assinale a alternativa correta.

a. Somente as afirmativas I e II são corretas.

b. Somente as afirmativas I e III são corretas.

c. Somente a afirmativa II é correta.

d. Somente a afirmativa I é correta.

e. Somente as afirmativas II e III são corretas.

23. (UNIFESP-2009) A industrialização do sudeste

asiático ocorreu em duas etapas. Na primeira,

surgiram os chamados tigres de primeira geração,

que receberam capital do Japão. Na segunda, eles

investiram nos tigres da segunda geração. Assinale a

alternativa que lista corretamente os tigres asiáticos

de primeira e de segunda geração.

a. Primeira geração: Coréia do Sul, Taiwan e

Cingapura

Segunda geração: Indonésia, Malásia e Tailândia.

b. Primeira geração: Coréia do Sul, Malásia e Taiwan

Segunda geração: Cingapura, Indonésia e

Tailândia.

c. Primeira geração: Taiwan, Tailândia e Malásia

Segunda geração: Coréia do Sul, Cingapura e

Indonésia.
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d. Primeira geração: Coréia do Sul, Cingapura e

Indonésia

Segunda geração: Malásia, Tailândia e Taiwan.

e. Primeira geração: Cingapura, Indonésia e

Tailândia

Segunda geração: Coréia do Sul, Malásia e Taiwan.

24. Nas últimas semanas, alguns países árabes do norte

da África e do Oriente Médio, como Tunísia, Egito e

Iêmen, tem sofrido com manifestações populares

contra seus ditadores. Embora tais governos nunca

tenham sido devidamente apreciados pela opinião

pública ocidental, sempre foram cultivados e

apoiados pelas potências ocidentais por

representarem a única esperança de conter o

radicalismo islâmico, que tem se expandido pelo

Oriente Médio.

Analise as afirmações abaixo a respeito do

fundamentalismo islâmico na região:

I. Os fundamentalistas se aproveitam do

antamericanismo latente no mundo árabe, da

corrupção e da miséria instituída pelos governos

locais para ampliar sua influência, se

constituindo como importante alternativa

política.

II. O grupo terrorista Hamas, é um dos grupos

fundamentalistas da região e tem controlado a

Faixa de Gaza desde 2006, quando venceu as

eleições legislativas. No Líbano, o Fatah ,um

misto de partido político e grupo terrorista, tem

se fortalecido.

III. O Irã foi um dos primeiros países na história

recente, em 1979, a destituir um governo pró

ocidente e a adotar a ditadura teocrática dos

aiatolás.

São verdadeiras apenas as afirmações:

a. I

b. I e II

c. II e III

d. I e III

e. I, II e III

25. O mapa a seguir representa a localização das

principais reservas de carvão mineral e de minério

de ferro em território brasileiro.

Relacione os dados apresentados com os seus

conhecimentos sobre geologia do Brasil e assinale a

alternativa correta sobre o tipo de rocha e a idade

geológica correspondente a esses recursos naturais,

respectivamente.

a. I - rochas metamórficas da era Arqueozóica / II -

rochas sedimentares da era Cenozóica.

b. I - rochas magmáticas da era Arqueozóica/ II -

rochas magmáticas e metamórficas da era

Proterozóica.

c. I - rochas sedimentares da era Paleozóica/ II -

rochas magmáticas e metamórficas do

Pré-Cambriano.

d. I - rochas sedimentares da era Proterozóica/ II -

rochas metamórficas da era Arqueozóica

e. I - rochas sedimentares da era Paleozóica/ II -

rochas sedimentares da era Arqueozóica

26. A imagem retrata os efeitos de um desastre natural

que atingiu o estado do Rio de Janeiro e causou

muita destruição nas cidades de Petrópolis,

Teresópolis e Nova Friburgo, no início deste ano de

2011

Nova Friburgo - Folha.com

10



Assinale a alternativa que relaciona corretamente o

tipo de desastre natural e o compartimento do

relevo brasileiro onde ele ocorreu.

a. Voçorocamentos / Planaltos e Chapadas da Bacia

do Paraná

b. Tornados / Serras e Planaltos do Atlântico Leste e

Sudeste

c. Deslizamento de encostas / Planaltos e Serras do

Rio de Janeiro-Goiás-Minas

d. Tornados com Tempestades / Planaltos e Serras

do Rio de Janeiro-Goiás-Minas

e. Deslizamentos de encostas / Serras e Planaltos do

Atlântico Leste e Sudeste

27. Considere a imagem abaixo e seus conhecimentos

sobre o tema, para assinalar a alternativa incorreta

sobre a localização geográfica do território

brasileiro.

a. a Linha imaginária do Equador corta a porção

norte do país e atravessa os estados de AM, PA,

RR e AP. Dada a sua localização, o Brasil

apresenta 07% de seu território no Hemisfério

Setentrional e 93% no Hemisfério Austral.

b. O Brasil está localizado no centro leste da

América do Sul, onde faz fronteira com 12 países

americanos e com um território pertencente a um

país da União Européia.

c. O território brasileiro encontra-se totalmente

localizado no Hemisfério Ocidental.

d. A maior parcela do território brasileiro (92%)

encontra-se na zona Tropical da Terra, onde se

encontram os climas mais quentes, e uma

pequena parte (8%) encontra-se na Zona

Temperada da Terra, onde estão localizados os

estados do RS e SC, além da maior parte do PR e

o sul de SP.

e. Os trechos nordeste, leste e sudeste do território

brasileiro são banhados pelo Oceano Atlântico,

onde nosso país possui a maior extensão de

terras litorâneas.

28. (UNEMAT-MT/2010) Segundo Ross (1995), o relevo

brasileiro apresenta grande variedade morfológica,

decorrente, principalmente, da ação de agentes

externos, sobre os agentes internos. Os agentes

externos que mais participam da formação do relevo

são:

a. abalos sísmicos e vulcões.

b. as erupções vulcânicas do passado e os raios

solares.

c. a erosão e umidade.

d. o clima (temperatura, ventos, chuvas) e os rios.

e. a ação antrópica.

29. A litosfera é a camada mais rígida do globo

terrestre, com 50 a 60 km de espessura, apresenta

uma grande variedade de rochas. As rochas são

agregados minerais ou apenas um único mineral

solidificado. As rochas são classificadas quanto a

sua origem em três grupos: magmáticas ou ígneas,

sedimentares e metamórficas. Faça associações

corretas quanto aos processos de formação e

exemplos de cada tipo de rocha.

Tipos de Rochas Processos de Formação

I. Ígneas ou

Magmáticas

( ) Sofreram transformação a

partir do aumento de

temperatura e pressão no

interior da Terra.

II. Sedimentares ( ) Formada pela

solidificação do magma

no interior da Terra.

III. Metamórficas ( ) Gnaisse e Quartzito

( ) Arenito, Argilito e

Calcáreo.

( ) Formada pelo acúmulo de

detritos.

( ) Granito e Diabásio

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência

correta:

a. III, I, II, III, I e II.

b. I, I, III, II, III e II.

c. I, III, I, II, II e III.

d. III, I, I, II, II e III.

e. III, I, III, II, II e I.
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Português

Para responder aos testes 30 e 31, leia o

texto abaixo, transcrito do blog do jornalista

Marcelo Coelho.

Estilo jornalístico

Um pouco mais de implicâncias com

textos da "Folha"; espero que não pareça

perseguição. Pelo contrário: sou sempre admirador

dos textos de Ana Paula Sousa, por exemplo. Ela

pega assuntos a meu ver chatíssimos (os

relacionados à política cultural) e sabe torná-los

interessantes e inteligíveis.

(...)

Por outro lado, João Pereira Coutinho

ataca, com muito espírito, a nova lei americana que

libera a presença de gays assumidos nas Forças

Armadas. Eis suas observações.

Faz parte da nossa sensibilidade moderna

pretender impor os valores "corretos" em todos os

contextos, grupos ou instituições. Mas é necessário

respeitar a natureza própria de diferentes grupos e

instituições.

Se a maioria dos soldados prefere não ter

"homossexuais" a bordo; se a mera possibilidade de

haver "homossexuais" nas Forças Armadas não

contribuirá para a coesão, a confiança e a

concentração dos homens em conflito, é um

absurdo perigoso pretender impor os valores

"corretos" da vida civil a uma instituição onde a

sobrevivência, deles e nossa, se joga a cada

momento.

Sei. Então o que dizer da presença de

mulheres nas Forças Armadas? Não dificulta "a

concentração dos homens em conflito"?

E de negros? Não prejudica a "coesão" dos

homens em conflito?

E, num exército composto de

descendentes de italianos, de poloneses, de

irlandeses, de gregos, de espanhóis, não haveria

riscos à "coesão" da tropa de qualquer modo?

O interessante dessas opiniões

"interessantes" da nova moda conservadora é que

seriam as mesmas, 50 ou 100 anos atrás, que se

voltaram contra os direitos das mulheres, o sufrágio

universal, o fim da monarquia... Sempre imagino o

que, dessas conquistas básicas da humanidade, seria

chamado ironicamente de "politicamente correto".

E, sem me referir ao caso de Pereira

Coutinho, penso também no que diriam a respeito

da abolição da escravidão os conservadores como

Pondé, que consideram impossível melhorar o

mundo, porque o homem é e será sempre infeliz.

Marcelo Coelho, 21/12/2010

(http://marcelocoelho.folha.blog.uol.com.br/).

30. Ao fazer alusão a opiniões defendidas no passado

em relação a temas então polêmicos, o autor

demonstra que considera a opinião de João Pereira

Coutinho, expressa no texto,

a. ultrapassada.

b. ingênua.

c. intolerante.

d. politicamente correta.

e. conformista.

31. O uso das aspas no termo "corretos" em "Faz parte

da nossa sensibilidade moderna pretender impor os

valores 'corretos' em todos os contextos, grupos ou

instituições", no 3.o parágrafo,

a. confere ao termo a ênfase necessária à

compreensão do raciocínio exposto na frase.

b. destaca o termo como a opinião de outrem,

apenas reproduzida pelo autor, que não

concorda com ela.

c. indica uma imprecisão de linguagem da qual o

autor não conseguiu � ou não quis � desviar-se.

d. evidencia uma ironia.

e. revela que o termo é pouco utilizado pelo autor.

(Mackenzie 2007) Leia o texto que segue

para resolver as questões 32 e 33.

Curiosa palavra. Idoso. O que acumulou

idade. Também tem o sentido de quem se apega à

idade. Ou que a esbanja (como gostoso ou

dengoso). Se é que não significa alguém que está

indo, alguém em processo de ida. Em contraste com

os que ficam, os ficosos...

Preciso começar a agir como um idoso.

Dizem que, entre eles, idoso não fala em quem

chega à velhice como alguém que está à beira do

túmulo. Dizem que está na zona de rebaixamento.

Vou ter que aprender o jargão da categoria.

Luís Fernando Veríssimo

32. O texto permite afirmar que o autor

a. se sente tão integrado ao grupo dos idosos, que

passou a se comportar e a se expressar como

eles.

b. menciona um conjunto detalhado de mudanças

de atitude no indivíduo da terceira idade, para

destacar, entre elas, as relativas ao uso da

linguagem.

c. considera que as ações são mais representativas

do que a linguagem para que se configure um

grupo etário.

d. incorpora a seu vocabulário expressões típicas do

idoso, mostrando-se adaptado a sua nova

condição.

e. emprega um processo de analogia para levantar a

hipótese de que pode haver um sentido menos

conhecido da palavra idoso.
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33. Assinale a alternativa que contém uma expressão

popular que, a exemplo de "estar na zona de

rebaixamento", pode funcionar como sinônima de

"estar à beira do túmulo".

a. "Estar matando cachorro a grito".

b. "Estar por cima da carne seca".

c. "Estar no bico do corvo".

d. "Estar na crista da onda".

e. "Estar subindo pelas paredes".

Leia a crônica seguinte, de Tony Bellotto,

publicada em 20 de janeiro de 2011, para

responder aos testes 34 a 39.

Sim, não há como escapar das

inundações. Os que não foram literalmente

soterrados pelas lamas furiosas ficaram arrasados

emocionalmente e chocados com as consequências

funestas das chuvas da semana passada na região

serrana do Rio.

Não bastasse todo o drama dos

flagelados, a brutal perda de vidas e o sacrifício e

abnegação dos que se oferecem a ajudar, temos de

lidar também com os crocodilos que surgem

sorrateiros dos lamaçais. Você não percebeu os

crocodilos? Não acredito! Não sabia que havia

crocodilos nas regiões serranas do Rio de Janeiro?

Não? Mas eles existem em todos os lugares! Não

reparou neles na tv? Nos jornais? Ah, entendo.

Você não os percebeu sob os disfarces variados.

Claro, os crocodilos da serra (assim como

os da cidade e os do Planalto) são espertos. Não vão

ficar dando mole, como seus colegas do Pantanal,

por exemplo, protegidos pelo IBAMA, que chegam

a fazer pose, dar tchauzinho e tirar fotos com

turistas ecológicos. Os crocodilos que tenho visto

surgir das ruínas lamacentas de Teresópolis,

Friburgo e outras regiões atingidas pelas chuvas são

de uma espécie altamente ardilosa e sofisticada.

Usam disfarces. E trocam rapidamente de disfarce

quando são desmascarados. E choram muito (é

quase impossível diferenciar uma lágrima de

crocodilo de uma lágrima comum).

Confundem-se com pessoas, misturam-se

às vítimas, oferecem-lhes ombros de crocodilo,

tiram fotos com autoridades disfarçando seus

sorrisos metálicos de crocodilo. É preciso saber

diferenciar os crocodilos daqueles que realmente

estão ajudando as vítimas e dando o sangue por

elas: bombeiros, soldados, moradores da região,

gente do Brasil inteiro que se solidariza e envia

mantimentos, roupas, água etc.

O meu amigo Marcos Palmeira, por

exemplo, é um desses abnegados que se sacrifica e

botou à disposição dos flagelados toda a produção

de sua fazenda orgânica, localizada na região

afetada pela tragédia. O Marquinhos, como eu,

sabe que é preciso tomar cuidado com os crocodilos

da serra (ele tem uma fazenda lá!). Caso você não

tenha reconhecido os crocodilos, aqui vão algumas

dicas de como percebê-los no meio da multidão (e,

cuidado, eles fazem bem mais que morder):

1. Crocodilo adora se disfarçar de político.

É seu disfarce preferencial, já que pode manter o

sorriso constante e cínico. Desconfie de políticos

que aparecem com expressão consternada nos

locais das tragédias, prometendo para o ano que

vem medidas que haviam prometido no ano

passado e nunca foram tomadas, sabe-se lá por que

� desculpem o trocadilho infame � cargas d'água.

2. Crocodilo ama se disfarçar de

jornalistas. É um de seus disfarces preferidos, pois

pode falar das desgraças e explorá-las à vontade

enquanto a audiência bomba. Desconfie de

apresentadores de telejornais e programas de tv

que, enquanto mostram uma desgraça terrível,

colocam uma musiquinha piegas ao fundo para

fazer você chorar e não mudar de canal.

3. Crocodilo chega ao êxtase quando se

disfarça de religioso e filantropo. É o ponto alto do

disfarce da crocodilagem, já que pode chorar,

invocar o nome de Deus e exibir todo o seu talento

de ator e crocodilo. Desconfie de gente que

encontra prazer na dor e mal disfarça a excitação

por poder estar no meio da desgraça, como se

estivesse numa festa de Revéillon. Bem, a lista é

interminável, mas fico por aqui, pois o teu saco �

como o meu � já deve estar cheio de crocodilos.

DVD

…Se você quer dar uma descomprimida

depois de tanta desgraça, assista ao DVD do

Crocodile Dundee, um clássico da comédia dos anos

80.

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas

34. Das dicas apresentadas para se reconhecer os

"crocodilos", depreende-se que o autor:

a. condena todos os políticos.

b. deprecia o trabalho da classe dos jornalistas.

c. considera ingênuas as pessoas que não

reconhecem os crocodilos.

d. enaltece a generosidade intrínseca dos religiosos.

e. denuncia a hipocrisia de determinados

representantes da sociedade.

35. Há na crônica diversas expressões conotativas,

empregadas comumente nas situações informais.

Assinale a única alternativa que apresenta uma

expressão que, no contexto, assume também valor

denotativo.

a. "Não vão ficar dando mole"

b. "diferenciar uma lágrima de crocodilo"

c. "e dando o sangue por elas"

d. "sabe-se lá por que (...) cargas d'água"

e. "pois o teu saco (...) já deve estar cheio"
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36. Em "Não bastasse todo o drama dos flagelados, a

brutal perda de vidas e o sacrifício e abnegação dos

que se oferecem a ajudar", a palavra "abnegação"

poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido,

por:

a. perseverança

b. displicência

c. companheirismo

d. oportunismo

e. altruísmo

37. Leia as afirmações seguintes:

I. No terceiro parágrafo, a expressão "dar mole"

significa oferecer-se.

II. O termo "crocodilagem" é coloquial e apresenta

conotação pejorativa.

III. No texto, o cronista dialoga com o leitor,

tratando-o sempre como terceira pessoa.

Está correto o que se afirma em:

a. I apenas.

b. II apenas.

c. I e II apenas.

d. II e III apenas.

e. I, II e III.

38. Assinale a alternativa em que o termo destacado

apresente mesmo tipo de característica e função

sintática de "sorrateiros" em "temos de lidar também

com os crocodilos que surgem sorrateiros dos

lamaçais".

a. "Os que não foram literalmente soterrados pelas

lamas furiosas"

b. "Os que (...) ficaram arrasados emocionalmente"

c. "Claro, os crocodilos da serra (...) são espertos."

d. "quando são desmascarados"

e. "disfarçando seus sorrisos metálicos de

crocodilo"

39. Assinale a alternativa em que a identificação da

circunstância expressa pelo termo destacado está

incorreta.

a. "E trocam rapidamente de disfarce" � tempo

b. "de como percebê-los no meio da multidão" �

lugar

c. "pois pode falar das desgraças" � assunto

d. "para fazer você chorar" � finalidade

e. "por poder estar no meio da desgraça" �

causa

Leia o poema abaixo para responder aos

testes 40 a 42.

Se eu fosse apenas...

Se eu fosse apenas uma rosa,

com que prazer me desfolhava,

já que a vida é tão dolorosa

e não te sei dizer mais nada!

Se eu fosse apenas água ou vento,

com que prazer me desfaria,

como em teu próprio pensamento

vais desfazendo a minha vida!

Perdoa-me causar-te a mágoa

desta humana, amarga demora!

� de ser menos breve do que a água,

Mais durável que o vento e a rosa...

Cecília Meireles

40. Pela leitura dos versos, pode-se afirmar que o eu

lírico se revela:

a. melancólico, ao desejar a morte e caracterizar a

vida como sofrimento.

b. otimista, já que conclui ter uma longa vida pela

frente.

c. revoltado, em decorrência do desprezo que lhe

devota o ser amado.

d. perplexo diante da transitoriedade da vida.

e. satisfeito por poder atender às expectativas do ser

amado.

41. Os termos "rosa", "água" e "vento" são comumente

empregados em textos literários como imagens

poéticas. No contexto do poema, a ideia que esses

termos representam é de:

a. delicadeza.

b. pureza.

c. efemeridade.

d. feminilidade.

e. grandiosidade.

42. O poema de Cecília Meireles, produzido no século

XX, pode ser aproximado:

a. da poesia barroca, pela reflexão sobre a

efemeridade da vida.

b. da poesia ultrarromântica, pela associação da

vida ao sofrimento e pelo desejo de morrer.

c. da poesia romântica da Primeira Geração, pelo

aproveitamento dos elementos naturais ("rosa",

"água" e "vento") como forma de exaltar a pátria.

d. da cantiga de amigo trovadoresca, já que o eu

lírico feminino, em um ambiente campestre,

lamenta a ausência do amado.

e. da poesia parnasiana, pela contenção das

emoções e pelo rigor estilístico.

43. (PUC)

Sombras do vale, noites da montanha

Que minh'alma cantou e amava tanto,

Protegei o meu corpo abandonado,

E no silêncio derramai-lhe canto!

Mas quando preludia ave d'aurora

E quando à meia-noite o céu repousa,

Arvoredos do bosque, abri os ramos…

Deixai a lua prantear-me a lousa!

Lira dos Vinte Anos, Álvares de Azevedo
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O que dominantemente aflora nos versos

acima e caracteriza o poeta Álvares de Azevedo

como ultrarromântico é

a. a devoção pela noite e por ambientes lúgubres e

sombrios.

b. o sentimento de autodestruição e a valorização

da natureza tropical.

c. o acentuado pessimismo e a valorização da

religiosidade mística.

d. o sentimento byroniano de tom elegíaco e

humorístico-satânico.

e. o sonho adolescente e a supervalorização da vida.

44. (UNIFESP) Leia os versos do poeta português

Bocage.

Vem, oh Marília, vem lograr comigo

Destes alegres campos a beleza,

Destas copadas árvores o abrigo.

Deixa louvar da corte a vã grandeza;

Quanto me agrada mais estar contigo,

Notando as perfeições da Natureza!

Nestes versos,

a. o poeta encara o amor de forma negativa por

causa da fugacidade do tempo.

b. o poeta propõe, em linguagem clara, que se

aproveite o presente de forma simples junto à

natureza.

c. a emoção predomina sobre a razão, numa ânsia

de se aproveitar o tempo presente.

d. o amor e a mulher são idealizados pelo poeta,

portanto, inacessíveis a ele.

e. a linguagem, altamente subjetiva, denuncia

características pré-românticas do autor.

45. Assinale a alternativa que preenche adequadamente

as lacunas do texto abaixo:

O traço diferente, que predominou em

muitos escritores a partir dos anos de 1860 e 1870,

foi o que se chamou _____________, termo que é

também aplicável a obras de várias épocas, mas que

recebeu então um sentido próprio e de certo modo

legítimo, sob a influência dos novos rumos das

ciências naturais. Nesse sentido restrito, significa o

tipo de ____________ que procura explicar

cientificamente a conduta e o modo de ser das

personagens por meio dos fatores externos, de

natureza biológica e sociológica, que condicionam a

vida humana.

Antonio Candido e José Aderaldo Castello

a. Cientificismo / Naturalismo

b. Determinismo / Realismo

c. Cientificismo / Realismo

d. Realismo / Naturalismo

e. Naturalismo / Realismo
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Matemática

46. Se a + b + c = 0, com a, b e c não nulos, então

a
3

+ b
3

+ c
3

é igual a

a. a
3
b

3
c

3

b. 3a + 3b + 3c

c. 3abc

d. ab + ac + bc

e. 0

47. (MACK-Exa-2011) A área do quadrado assinalado

na figura é igual a

a. 15

b. 20

c. 12

d. 18

e.16

48. (FGV-2011) Um fazendeiro comprou 749 cabeças

de gado. Meses depois, ele vendeu 700 dessas

cabeças pelo mesmo valor pago pelas 749. Cada

uma das 49 cabeças restantes foi vendida, meses

depois, pelo mesmo preço, por cabeça, da venda

anterior das 700 cabeças. Tomando como base o

custo da compra inicial, na situação final o

fazendeiro teve um ganho percentual de

a. 6,50%

b. 7,50%

c. 6,75%

d. 7,00%

e. 6,25%

49. (ESPM/Jul-2010) A figura representa uma lata de

refrigerante e um copo, ambos cilíndricos. A razão

entre os raios internos da lata e do copo é 2:1.

Estando a lata completamente cheia, seu conteúdo

é transferido para o copo até que as superfícies dos

líquidos fiquem na mesma altura de 12 cm.

Podemos concluir que a altura x da lata é:

a. 15 cm

b. 18 cm

c. 20 cm

d. 22 cm

e. 24 cm

50. (FGV-2011) Seja i a unidade imaginária. Se n é um

inteiro positivo tal que i
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ...+n)

= 1,

então é correto afirmar que o produto n(n + 1) é,

necessariamente, um

a. múltiplo positivo de 12

b. múltiplo positivo de 8

c. divisor de 2
n

d. divisor de 2
2n

+ 1

e. quadrado perfeito

51. Considere a igualdade sen
4
x + cos

4
x =

5

8
,

�

2
< x < �, real. O valor de (senx) (cosx) é

a. 0

b. �

1

2

c. �

3

2

d. �

3

4

e. 1

52. Considere a equação
1

(log 2)( log 4)x x

+
1

(log 4)(log 8)x x

+
1

( log 8)( log 16)x x

=
3

64
,

com 1 � x > 0. Se log
x
2 < 0, calcule o valor de x

4
.

a. 1

b. 4

c. 2

d. 16

e.
1

2

53. No �ABC da figura, D é um ponto de BC tal que

BD = 4 cm, DC = 2 cm e AC = x. Se BÂD = DÂC = 45º,

então podemos afirmar que x é igual a
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a.
3 5

2

b.
3 3

2

c.
6 5

5

d.
5 3

2

e.
4 3

3

54. (INSPER-2011) Num torneio de calouros, cada

cantor se apresenta para três jurados, que o avaliam

de forma independente, cada jurado indicando

apenas se o candidato está aprovado ou reprovado.

A tabela a seguir mostra as probabilidades de cada

jurado aprovar ou não um candidato, conforme a

opinião do público geral:

Público

Geral

Primeiro

Jurado

Segundo

Jurado

Terceiro

Jurado

Aprova o

candidato

50% 75% 80%

Não aprova

o candidato

50% 40% 25%

Um candidato é aprovado para a fase final se

obtiver aprovação de pelo menos dois jurados.

A diferença entre a probabilidade de um candidato

ser aprovado caso o público geral o aprove e caso o

público geral não o aprove é igual a

a. 25%.

b. 30%.

c. 35%.

d. 40%.

e. 45%.

55. Sejam, num plano cartesiano, os pontos A = (� 2,0),

B = (0,4), C = (�2, �1) e D = (2, � 2). As

mediatrizes dos segmentos AB e CD se cruzam no

ponto P = (a, b). O valor de a + b é

a.
11

3

b.
11

6

c.
7

6

d.
7

3

e. 2
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Inglês

To Really Learn, Quit Studying and Take a Test

Taking a test is not just a passive mechanism for

assessing how much people know, according to

new research. It actually helps people learn, and it

works better than a number of other studying

techniques.

The research, published online Thursday in the

journal Science, found that students who read a

passage, then took a test asking them to recall what

they had read, retained about 50 percent more of

the information a week later than students who

used two other methods.

One of those methods � repeatedly studying the

material � is familiar to legions of students who

cram before exams. The ______________________ �

having students draw detailed diagrams

documenting what they are learning - is prized by

many teachers because it forces students to make

connections among facts.

These other methods not only are popular, the

researchers reported; they also seem to give

students the illusion that they know material better

than they do.

In the experiments, the students were asked to

predict how much they would remember a week

after using one of the methods to learn the

material. Those who took the test after reading the

passage predicted they would remember less than

the other students predicted �������������������

the results were just the opposite.

adapted from The New York Times, January 21, 2011.

56. O texto trata principalmente:

a. do aprendizado de língua estrangeira através de

avaliação.

b. das avaliações de aprendizado a longo prazo.

c. da avaliação imediata de leitura de texto.

d. do resultado de uma pesquisa sobre retenção de

informações.

e. do desempenho dos alunos que conseguem reter

até 50% da informação recebida ao longo do

processo de educação formal.

57. Sobre os métodos convencionais citados, é falso

afirmar que:

a. Desenhar diagramas é um método bastante

difundido porque obriga o aluno a estabelecer

ligações entre fatos.

b. Através do estudo repetido e diagramação de

fatos, os alunos se sentem seguros do conteúdo

estudado.

c. Os alunos achavam que se lembrariam menos do

conteúdo estudado do que realmente se

lembraram após uma semana.

d. O estudo do material repetidas vezes é prática

comum entre alunos que estudam antes de

exames.

e. Apesar de serem métodos bastante aceitos de

estudo, provou-se que são pouco eficientes.

58. As lacunas no terceiro e no quinto parágrafos

podem ser preenchidas pelas palavras:

a. Another - nonetheless

b. other - but

c. latter - yet

d. former - although

e. others - however

Not just talk

Counterfeit drugs can make up around a quarter of

all those sold in poor countries, according to some

estimates. They provide a lucrative and lethal

business, against which most consumers are

powerless. "If your anti-malaria pill is made of any

old white powder, you may not survive," says Bright

Simons, one of the founders of mPedigree, an

advocacy group from Ghana.

Mr Simons is not just fighting with words. Late last

year mPedigree launched a mobile service in Ghana

and Nigeria that could make a dent in the fake-drug

trade. People buying medicine scratch off a panel

attached to the packaging. This reveals a code,

which they can text to a computer system that looks

it up in a database. Seconds later comes a reply

saying whether the drug is genuine. The service is

paid for by pharmaceutical companies that want to

thwart the counterfeiters. Hewlett-Packard runs the

computer system and found a cheap way to print

the scratch-off labels.

This is just one of many such services mushrooming

in poor countries, using mobile-phone technology

that once carried only humble voice and text

messages. Rohan Samarajiva, the boss of LIRNEasia,

a think-tank in Sri Lanka, calls it "more than mobile".

Jussi Hinkkanen, Nokia's head of policy in Africa,

says the mobile revolution is moving "from ear to

hand".

adapted from The Economist, January 27, 2011.

59. De acordo com o texto, o serviço de informação de

autenticidade de medicamentos

a. pode ser acessado de qualquer telefone em

Ghana e na Nigéria.

b. foi criado para aumentar o faturamento da

industria farmacêutica internacional.

c. é sustentado pelos fabricantes legítimos dos

medicamentos.

d. é o único serviço disponível em larga escala em

países africanos.

e. erradicará a falsificação de medicamentos onde

for implantado.
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60. Qual dos fatos abaixo não constitui um motivo para

combater a falsificação de medicamentos?

a. Os remédios falsos podem ter efeito letal.

b. O negócio de falsificação é prejudicial à

população nos países pobres.

c. Os consumidores em geral não têm como se

defender.

d. A malária pode matar se o medicamento não

fizer efeito.

e. A falsificação é um negócio lucrativo.
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Biologia

61. (UNESP) Três amostras de hemácias, A, B e C, foram

isoladas do sangue de uma mesma pessoa e

colocadas em soluções com diferentes

concentrações de sal. A figura apresenta as

hemácias vistas ao microscópio quando colocadas

nas diferentes soluções. Na linha superior, estão

representadas esquematicamente as células da linha

inferior. As setas indicam a movimentação de água

através da membrana.

Fonte: ilustração retirada e adaptada de

http://www.drikabio.com/wp-content/uploads/2009/05/osmosis2

-fullgif2-300x192.jpg em 2011)

Pode-se afirmar que, depois de realizado o

experimento,

a. a concentração osmótica no interior da célula A é

maior que a concentração osmótica no interior da

célula B.

b. a concentração osmótica no interior da célula C é

maior que a concentração osmótica no interior da

célula B.

c. a concentração osmótica no interior das três

células é a mesma ao final do experimento, assim

como também o era antes de terem sido

colocadas nas respectivas soluções.

d. a concentração osmótica no interior das três

células não é a mesma ao final do experimento,

assim como também não o era antes de terem

sido colocadas nas respectivas soluções.

e. se as células A e B forem colocadas na solução na

qual foi colocada a célula C, as três células

apresentarão a mesma concentração osmótica.

62. Leia os textos abaixo para responder ao próximo

teste.

Texto 1

Aos primeiros raios de sol nas areias do deserto do

Atacama, um pequeno lacertílio deixa lentamente

seu abrigo noturno arrastando-se pela areia ainda

gelada. Seu metabolismo está baixo e sua atividade

enzimática muito lenta.

Letargicamente ele escolhe uma rocha exposta ao

sol de onde pode ter uma visão estratégica das

redondezas, para se defender de possíveis

predadores e a escala. Os raios solares sobre sua

pele escura logo ativam seu metabolismo, suas

enzimas começam a atuar eficientemente e agora

ele é um ágil caçador de insetos.

A manhã avança, a temperatura ambiente se eleva

drasticamente e a areia já está a mais de quarenta

graus. O pequeno lagarto busca um abrigo, pois

com o calor seu metabolismo está diminuindo

novamente e se ele não se proteger rapidamente,

suas enzimas serão desnaturadas (denaturadas) e ele

morrerá por hipertermia.

Ele cava uma toca na areia sob grandes rochas

garantindo um ambiente sombreado e fresco, onde

passa digerindo sua refeição matinal até o final da

tarde.

As sombras estão longas e ele pode novamente se

aventurar pela vastidão do deserto sem o risco de

ser assado, seu metabolismo está ideal, suas

enzimas atuam no ótimo e ele volta a caçar, até se

sentir lento novamente, sem energia para continuar

sua busca solitária por insetos, hora de se abrigar

uma vez mais da gelada noite que se aproxima.

Texto 2

Impávidas, as vicunhas expostas, sem qualquer

abrigo, aos implacáveis ventos do altiplano

atacamenho, sobrevivem a mais uma gélida noite.

Seu metabolismo quase constante, entre outras

adaptações, lhes permitiu gerar calor e suportar

temperaturas abaixo de zero.

Amanhece e agora é o sol que as castiga. Sem

qualquer sombra viável para um animal de seu

porte, elas caminham todo o dia em busca de

alimento. Independentemente de ser noite ou dia,

calor ou frio, suas enzimas estão sempre próximas

do ótimo de atividade.

Baseando-se nos textos podemos afirmar que:

a. O lacertílio é endotérmico e a vicunha é

ectotérmica.

b. O lacertílio é homeotérmico e a vicunha é

pecilotérmica.

c. A vicunha é homeotérmica e o lacertíliio é

endotérmico.

d. A vicunha é endotérmica e o lacertílio é

ectotérmico.

e. A vicunha e o lacertíliio são adaptados à

ectotermia.

20



63. A análise da composição dos nucleotídeos do ácido

nucléico que constitui o material genético de quatro

diferentes organismos mostrou o seguinte

resultado:

Molécula Adenina

(A)

Guanina

(G)

Timina

(T)

Citosina

(C)

Uracila

(U)

I 23,3 26,7 23,5 26,5 0

II 17,3 40,5 28,2 14 0

III 23,5 14,3 0 35,5 22,7

IV 23,5 26,5 0 26,7 23,3

Com base nos resultados, marque a afirmativa

correta em relação à identificação das moléculas.

a. I é uma molécula de DNA porque tem o mesmo

percentual de A e T e de G e C.

b. I e III são moléculas que contêm somente uma

fita de nucleotídeos.

c. IV é uma molécula de RNA, cópia de uma das

fitas da molécula I.

d. II e IV são moléculas responsáveis pela tradução

protéica.

e. III é uma molécula de RNA de fita dupla.

64. (UNESP-modificada) Devido à sua composição

química - a membrana é formada por lipídios e

proteínas - ela é permeável a muitas substâncias de

natureza semelhante. Alguns íons entram e saem

da membrana através de determinadas proteínas da

membrana, devido à sua carga. … No entanto,

certas substâncias precisam de uma ajudinha extra

para entrar na célula contra o seu gradiente de

concentração. Essa ajudinha envolve uma espécie de

porteiro, que examina o que está fora e o ajuda a

entrar.

Solange Soares de Camargo, in Biologia, Ensino Médio. 1.a série,

volume 1, SEE/SP, 2009.

No texto, e na ordem em que aparece, a autora se

refere

a. ao modelo mosaico-fluído da membrana

plasmática, à difusão e ao transporte ativo.

b. ao modelo mosaico-fluído da membrana

plasmática, à osmose e ao transporte passivo.

c. à permeabilidade seletiva da membrana

plasmática, ao transporte ativo e ao transporte

passivo.

d. aos poros da membrana plasmática, à osmose e à

difusão facilitada.

e. aos poros da membrana plasmática, à difusão e à

permeabilidade seletiva da membrana.

65. A perpetuação da vida em nosso planeta deve-se à

característica mais típica dos seres vivos: sua

capacidade de se reproduzir.

Sobre os mecanismos de reprodução, são feitas as

afirmativas abaixo:

I. A reprodução assexuada dá origem a clones de

um indivíduo e pode ser observada em

bactérias, algas, fungos, plantas e animais.

II. Em algumas vespas e nas abelhas , os machos

haplóides, surgem do desenvolvimento de

óvulos não fecundados, caracterizando um

exemplo de reprodução sexuada por

partenogênese.

III. A reprodução sexuada é importante porque

promove o aumento da variabilidade genética

da descendência, o que é fundamental para o

processo de evolução das espécies.

IV. A fertilização 'in vitro' (técnica para a formação

de bebês de proveta) é um tipo de reprodução

assexuada uma vez que promove a formação de

clones.

São corretas:

a. todas as afirmativas

b. somente as afirmativas II, III e IV

c. somente as afirmativas II e IV

d. somente as afirmativas I e III

e. somente as afirmativas III e IV

66. O cálcio é um elemento muito comum em vários

alimentos. Quando passa pelo trato intestinal é

absorvido para o plasma sanguíneo. Ele deixa o

plasma por intermédio do rim que excreta cálcio na

urina. Considere a situação onde o nível plasmático

do cálcio diminuiu abaixo dos valores normais (10

mg/100 ml de sangue). Isso resultará num estímulo

a uma glândula denominada paratireóide cuja

secreção estimulará o aumento da absorção de

cálcio pelos intestinos, normalizando os níveis de

cálcio no sangue e no meio interno fisiológico.

Assinale a alternativa correta:

a. O mecanismo descrito constitui um exemplo de

retroalimentação positiva, onde ocorre a

estimulação de uma glândula.

b. Trata-se de um caso de feedback negativo porque

os níveis plasmáticos de cálcio encontram-se

reduzidos.

c. Temos a representação de uma alça de

retroalimentação positiva pois os níveis de cálcio

elevam-se no final do processo.

d. O exemplo citado refere-se a um caso de

retroalimentação negativa pois regula a taxa de

cálcio compensando a alteração.

e. Trata-se de um caso de feedback positivo onde o

produto da reação desencadeada pelo cálcio

criará um ciclo vicioso, levando à instabilidade.
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67. O fertilizante químico mais utilizado na agricultura

em todo mundo é conhecido comercialmente como

NPK. Esse fertilizante normalmente é composto por

diferentes sais minerais de nitrogênio, fósforo e

potássio, que ao serem lançados no solo são

absorvidos pelas plantas permitindo um melhor

desenvolvimento dessas e consequentemente uma

maior produção agrícola.

Julgue as afirmações abaixo sobre a importância

desse fertilizante para o desenvolvimento e a

produtividade das plantas.

I. O nitrogênio será utilizado, por exemplo, na

produção de ácidos nucléicos e aminoácidos,

fundamentais para o desenvolvimento e

crescimento das plantas.

II. O fósforo será utilizado, por exemplo, na

produção de ácidos nucléicos, fosfolipídios, ATP

e ADP, fundamentais para o desenvolvimento,

crescimento e metabolismo energético das

plantas.

III. O potássio é fundamental na regulação

osmótica das células, como ocorre, por

exemplo, na abertura e fechamento de

estômatos.

Quanto às afirmações acima podemos dizer que:

a. Todas estão erradas.

b. Apenas I e II estão corretas.

c. Apenas II e III estão corretas.

d. Apenas I e III estão corretas.

e. Todas estão corretas.

68. (UFV) Observe o cladograma indicando as relações

filogenéticas entre os principais grupos de

embriófitas (Reino Metáfita).

Entre as características abaixo, consideradas como

ponto de ramificação evolutiva, aquela que

corresponde à indicada pela seta é:

a. surgimento das espermatófitas.

b. xilema e floema primários.

c. reprodução com dupla fecundação.

d. formação de embrião e tecidos verdadeiros.

e. zigoto multicelular com arquegônio ou saco

embrionário.

69. (UFG) Analise os cladogramas a seguir que ilustram

dois sistemas de classificação: sistema A, no qual os

seres vivos são classificados em dois reinos, e

sistema B, no qual os seres vivos são classificados

em cinco reinos.

A análise dos cladogramas A e B permite concluir

que,

a. pelo sistema A, as diatomáceas e as amebas são

classificadas no reino Plantae e, pelo sistema B,

no reino Monera.

b. por ambos os sistemas, os musgos são ancestrais

das clorofíceas e das rodofíceas.

c. por ambos os sistemas, as estrelas-do-mar são

ancestrais das tênias e das aranhas.

d. pelo sistema A, as leveduras, o fermento

biológico, são classificadas no reino Plantae e,

pelo sistema B, no reino Fungi.

e. por ambos os sistemas, os peixes e as planárias

são ancestrais de águas-vivas e de corais.

70. (UNIFESP-2003) Uma certa espécie de anfíbio

consegue sobreviver, graças à sua ectotermia em

locais entre 18ºC e 30ºC de temperatura ambiente

(1). A temperatura média variando entre 20ºC e

30ºC presente em algumas matas litorâneas do

Sudeste brasileiro torna o ambiente ideal para essa

espécie viver (2). Esse anfíbio alimenta-se de

pequenos invertebrados, principalmente insetos,

que se reproduzem nas pequenas lagoas e poças

d'água abundantes no interior dessas matas (3).

No texto, as informações 1, 2 e 3, referentes a essa

espécie, relacionam-se, respectivamente, a

a. habitat, habitat, nicho ecológico.

b. habitat, nicho ecológico, nicho ecológico.

c. habitat, nicho ecológico, habitat.

d. nicho ecológico, habitat, habitat.

e. nicho ecológico, habitat, nicho ecológico.
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71. O gráfico representa a relação entre a temperatura

medida em uma escala de temperatura hipotética W

e a temperatura medida na escala Celsius, sob

pressão normal.

A temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da

água são, em graus W, respectivamente iguais a

a. � 40 e 40

b. � 40 e 110

c. 20 e 110

d. � 40 e 100

e. 20 e 100

72. Em uma academia de musculação, uma barra B, com

2,0 m de comprimento e massa de 10 kg, está

apoiada de forma simétrica em dois suportes, S
1

e S
2
,

separados por uma distância de 1,0 m, como

indicado na figura. Para a realização de exercícios,

vários discos, de diferentes massas M, podem ser

colocados em encaixes, E, com seus centros a 0,10 m

de cada extremidade da barra. O primeiro disco deve

ser escolhido com cuidado, para não desequilibrar a

barra. Dentre os discos disponíveis, cujas massas

estão indicadas a seguir, aquele de maior massa e

que pode ser colocado em um dos encaixes, sem

desequilibrar a barra, é o disco de:

a. 5 kg

b. 10 kg

c. 15 kg

d. 20 kg

e. 25 kg

73. O Brasil pode se transformar no primeiro país das

Américas a entrar no seleto grupo das nações que

dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes

prevê o lançamento do edital de licitação

internacional para a construção da ferrovia de alta

velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403

quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a

Estação da Luz, no centro da capital paulista, em

uma hora e 25 minutos.

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 14 jul.

2009.

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser

enfrentado na escolha do trajeto que será

percorrido pelo trem é o dimensionamento das

curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral

confortável para os passageiros e segura para o

trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da

gravidade (considerada igual a 10 m/s
2
), e que a

velocidade do trem se mantenha constante em todo

o percurso, seria correto prever que as curvas

existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura

mínimo de, aproximadamente,

a. 80 m.

b. 430 m.

c. 800 m.

d. 1.600 m.

e. 6.400 m.

74. Um foguete persegue um avião, ambos com

velocidades constantes e mesma direção. Enquanto

o foguete percorre 4,0 km, o avião percorre apenas

1,0 km. Admita que, em um instante t
1
, a distância

entre eles é de 4,0 km e que, no instante t
2
, o

foguete alcança o avião.

No intervalo de tempo t
2

� t
1
, a distância percorrida

pelo foguete, em quilômetros, corresponde

aproximadamente a:

a. 4,7

b. 5,3

c. 6,2

d. 8,6

e. 10
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75. Dois fluidos, A e B,homogêneos, não miscíveis

foram despejados no interior de um tubo em forma

de U, e após o equilíbrio encontram-se como

mostra a figura. Três pares de pontos (1 e 2); (3 e 4)

e (5 e 6) estão imersos nos fluidos e em níveis

diferentes, e cada par está no mesmo nível. Com

fundamentos na mecânica dos fluidos, assinale a(s)

proposição(ões) correta(s).

Suponha que o campo gravitacional seja

uniforme no local que o experimento é realizado.

01. A densidade do fluido B é maior que a

densidade do fluido A.

02. A pressão no ponto 2 é maior que a pressão no

ponto 1.

04. A pressão no ponto 5 é maior que no ponto 6.

08. Um corpo totalmente imerso no fluido B ficará

submetido a um empuxo menor do que quando

esse mesmo corpo estiver totalmente imerso no

fluido A.

16. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no

ponto 4.

A soma dos valores correspondente às afirmações

corretas é:

a. 14

b. 20

c. 24

d. 26

e. 27

76. Uma bola de bilhar de massa m é lançada

horizontalmente com velocidade V
o

da borda de

uma mesa que está a uma altura H do solo também

horizontal. A aceleração da gravidade no local é g e

é uniforme, veja a figura. Considerando que o ar

exerce uma força F
a

de arrasto na bola dada pelo

formalismo vetorial F
a

= � b.v, onde b é uma

constante de proporcionalidade, e v é o vetor

velocidade da bola vista de um referencial inercial,

assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

01. A trajetória da bola não será uma parábola.

02. A componente da velocidade da bola na

direção horizontal permanece constante

durante a queda.

04. A força de arrasto é sempre vertical para cima.

08. O alcance A na horizontal é igual a V
o
(2H/g)

1/2
.

16. A intensidade do vetor aceleração da bola vai

diminuindo durante a queda.

A soma dos valores correspondente às afirmações

corretas é:

a. 14

b. 17

c. 24

d. 26

e. 27

77. Um estudante pretende observar inteiramente uma

árvore de 10,80 m de altura, usando um espelho

plano de 80,0 cm. O estudante consegue seu

objetivo quando o espelho está colocado a 5,0 m de

distância da árvore. A distância mínima entre o

espelho e o estudante é:

a. 0,40 m

b. 0,50 m

c. 0,20 m

d. 0,60 m

e. 0,80 m

78. Um coelho está cochilando em um carrossel parado,

a uma distância de 5 m do centro. O carrossel é

ligado repentinamente e logo atinge a velocidade

normal de funcionamento na qual completa uma

volta a cada 6s. Nessas condições, o coeficiente de

atrito estático mínimo entre o coelho e o carrossel,

para que o coelho permaneça no mesmo lugar sem

escorregar, vale:

Considere � = 3 e g = 10 m/s
2
.

a. 0,2

b. 0,5

c. 0,4

d. 0,6

e. 0,7
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79. Uma esfera de massa 500 gramas desliza em uma

canaleta circular de raio 80 cm, conforme a figura a

seguir, completamente livre de atrito, sendo

abandonada na posição P
1
. Considerando g = 10 m/s

2
,

é correto afirmar que essa esfera, ao passar pelo ponto

P
2

mais baixo da canaleta, sofre uma força normal de

intensidade:

a. 5N

b. 20N

c. 15N

d. �N

e. 24 N

80. Um estudante dispõe de um kit com quatro placas

metálicas carregadas eletricamente. Ele observa que,

quando aproximadas sem entrar em contato, as

placas A e C se atraem, as placas A e B se repelem, e

as placas C e D se repelem. Se a placa D possui

carga elétrica negativa, ele conclui que as placas A e

B são, respectivamente,

a. positiva e positiva.

b. positiva e negativa.

c. negativa e positiva.

d. negativa e negativa.

e. neutra e neutra.

25



Química

81. (MACKENZIE-2009) O ferro é um metal essencial

para a vida, responsável pela formação da

hemoglobina, da mioglobina e de certas enzimas.

Apenas 8% do ferro ingerido são absorvidos e

entram na corrente sanguínea. A dose diária

recomendada é de cerca de 15 mg para adultos e

de 30mg para gestantes. Café ou chá em grandes

quantidades inibem a absorção de ferro. O ferro

ajuda no crescimento, promove a resistência às

doenças, evita a fadiga, a anemia e garante uma

boa tonalidade à pele. Supondo que uma colher de

sopa de feijão possua cerca de 4,4 . 10
�5

mol de

ferro, uma gestante, para obter a quantidade diária

de ferro recomendada, deverá ingerir

Dado: massa molar em (g/mol) Fe = 56

a. 4 colheres de sopa de feijão.

b. 6 colheres de sopa de feijão.

c. 8 colheres de sopa de feijão.

d. 10 colheres de sopa de feijão.

e. 12 colheres de sopa de feijão.

82. (ENEM-2009) O processo de industrialização tem

gerado sérios problemas de ordem ambiental,

econômica e social, entre os quais se pode citar a

chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em

maiores proporções na água da chuva são o H
2
CO

3
,

formado pela reação do CO
2

atmosférico com a

água, o HNO
3
, o HNO

2
, o H

2
SO

4
e o H

2
SO

3
. Esses

quatro últimos são formados principalmente a partir

da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de

enxofre gerados pela queima de combustíveis

fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida

depende não só da concentração do ácido formado,

como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma

informação útil na elaboração de estratégias para

minimizar esse problema ambiental. Se

consideradas concentrações idênticas, quais dos

ácidos citados no texto conferem maior acidez às

águas das chuvas?

a. HNO
3

e HNO
2
.

b. H
2
SO

4
e H

2
SO

3
.

c. H
2
SO

3
e HNO

2
.

d. H
2
SO

4
e HNO

3
.

e. H
2
CO

3
e H

2
SO

3
.

83. (PUC-2010) Os dados empíricos para a velocidade

de reação, v. indicados no quadro a seguir, foram

obtidos a partir dos resultados em diferentes

concentrações de reagentes iniciais para a

combustão do gás A, em temperatura constante.

Experimento [A]

(mol . L�1)

[O2]

(mol . L�1)

v

(mol . L�1. min�1)

1 1,0 4,0 4 . 10
�4

2 2,0 4,0 32 . 10
�4

3 1,0 2,0 2 . 10
�4

A equação de velocidade para essa reação pode ser

escrita como v = k [A]
x
. [O

2
]
y
, em que x e y são,

respectivamente, as ordens de reação em relação

aos componentes A e O
2
.

Assim, de acordo com os dados empíricos obtidos,

os valores de x e y são, respectivamente.

a. 1 e 3.

b. 2 e 3.

c. 3 e 1.

d. 3 e 2.

e. 2 e 1.

84. (FUVEST-2009) Em três balanças aferidas, A, B e C,

foram colocados três béqueres de mesma massa,

um em cada balança. Nos três béqueres, foram

colocados volumes iguais da mesma solução aquosa

de ácido sulfúrico. Foram separadas três amostras,

de massas idênticas, dos metais magnésio, ouro e

zinco, tal que, havendo reação com o ácido, o metal

fosse o reagente limitante. Em cada um dos

béqueres, foi colocada uma dessas amostras,

ficando cada béquer com um metal diferente.

Depois de algum tempo, não se observando mais

nenhuma transformação nos béqueres, foram feitas

as leituras de massa nas balanças, obtendo-se os

seguintes resultados finais:

balança A: 327,92 g

balança B: 327,61 g

balança C: 327,10 g

As massas lidas nas balanças permitem concluir que

os metais magnésio, ouro e zinco foram colocados,

respectivamente, nos béqueres das balanças

Dados:

metal
massa molar

g mol
1�

Mg 24,3

Au 197,0

Zn 65,4

a. A, B e C.

b. A, C e B

c. B, A e C

d. B, C e A

e. C, A e B
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85. (UNESP-2010) A tabela apresenta informações sobre

as composições químicas e as entalpias de

combustão para três diferentes combustíveis que

podem ser utilizados em motores de combustão

interna, como o dos automóveis.

Combustível �H combustão

Kcal mol
�1

Massas molares

g mol
�1

Gasolina (C
8
H

18
) � 1222,5 114,0

Etanol (C
2
H

5
OH) � 326,7 46,0

Hidrogênio (H
2
) � 68,3 2,0

Com base nas informações apresentadas e

comparando esses três combustíveis, é correto

afirmar que

a. a gasolina é o que apresenta menores impacto

ambiental e vantagem energética.

b. o álcool é o que apresenta maiores impacto

ambiental e vantagem energética.

c. o hidrogênio é o que apresenta menor impacto

ambiental e maior vantagem energética.

d. a gasolina é o que apresenta menor impacto

ambiental e maior vantagem energética.

e. o álcool é o que apresenta menor impacto

ambiental e maior vantagem energética.

86. (PASUSP-2009) Ao se adicionar o sal nitrato de

potássio (KNO
3
) a um determinado volume de água

a 25ºC, contida num recipiente, observou-se que,

após forte agitação, restou certa quantidade de sal

não dissolvido. O gráfico a seguir apresenta a

máxima quantidade de KNO
3

que pode ser

dissolvido em água, em função da temperatura.

Considere as seguintes afirmações:

I. Pode-se dissolver o restante do sal,

adicionando-se mais água à solução, a 25ºC.

II. Aproximadamente 80 g de KNO
3

podem ser

dissolvidos em 200 g de água, a 25ºC.

III. A dissolução do KNO
3

é favorecida pelo

aumento da temperatura da água.

Está correto o que se afirma em

a. I, II e III.

b. I e II, apenas.

c. I e III, apenas.

d. II e III, apenas.

e. I, apenas.

87. (ENEM-2009) Os núcleos dos átomos são

constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os

principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que,

na maioria dos núcleos, essas partículas não estão

presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a

quantidade de nêutrons (N) em função da

quantidade de prótons (Z) para os núcleos estáveis

conhecidos.

KAPLAN.I. Física Nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978

(adaptado).

O antimônio é um elemento químico que possui 50

prótons e possui vários isótopos � átomos que só se

diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o

gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem

a. entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número

de prótons.

b. exatamente o mesmo número de prótons e

nêutrons.

c. entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de

prótons.

d. entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de

prótons.

e. entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de

prótons.
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88. (FUVEST-2009) A pólvora é o explosivo mais antigo

conhecido pela humanidade. Consiste na mistura de

nitrato de potássio, enxofre e carvão. Na explosão,

ocorre uma reação de oxirredução, formando-se

sulfato de potássio, dióxido de carbono e nitrogênio

molecular.

Nessa transformação, o elemento que sofre maior

variação de número de oxidação é o

a. carbono.

b. enxofre.

c. nitrogênio.

d. oxigênio.

e. potássio.

89. (UNESP-2009) Descoberto neste ano por

pesquisadores alemães, o novo elemento químico

de número atômico 112 poderá ser batizado de

"Copernicium", em homenagem ao cientista e

astrônomo Nicolau Copérnico (1473-1543).

Segundo os cientistas, o novo elemento é

aproximadamente 277 vezes mais pesado que o

hidrogênio, o que o torna o elemento mais pesado

da Tabela Periódica, ocupando a posição relativa ao

7.o período do Grupo 12. A Tabela Periódica, uma

das realizações mais notáveis da Química, foi

desenvolvida exclusivamente a partir das

propriedades físicas e químicas dos elementos e, por

isso, o conhecimento da posição ocupada por um

elemento químico permite que se façam algumas

previsões quanto às suas propriedades.

Considerando a localização dos átomos dos

elementos químicos X, Y e Z na Tabela Periódica:

X = 3.o período do Grupo 1 (I A)

Y = 3.o período do Grupo 16 (VI A)

Z = 2.o período do Grupo 18 (VIII A)

É correto afirmar que:

a. Os estados alotrópicos do elemento Y são

diamante, grafita e fulereno.

b. O elemento X conduz bem a corrente elétrica no

estado sólido e forma um composto iônico

quando se combina com o elemento Y.

c. O elemento Z reage violentamente com a água,

gerando gás hidrogênio e uma base de

Arrhenius.

d. A combinação entre os elementos X e Y conduz à

formação de um composto molecular.

e. O elemento Z apresenta a maior afinidade

eletrônica e, consequentemente, tende a ganhar

elétrons mais facilmente do que os elementos X e

Y.

90. (GV-Economia-2008) O metilfenidato, estrutura

química representada na figura, é uma substância

utilizada como fármaco no tratamento de casos de

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Na estrutura do metilfenidato, o número de

carbonos terciários e a sua fórmula molecular são,

respectivamente,

a. 1 e C
12

H
15

NO
2
.

b. 1 e C
13

H
17

NO
2
.

c. 1 e C
14

H
19

NO
2
.

d. 2 e C
13

H
17

NO
2
.

e. 2 e C
14

H
19

NO
2
.
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