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Instruções 

 
1 . Este caderno de prova é composto de 80 questões, conforme item 119 do Edital. Confira-o todo e solicite 

sua substituição, caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 

3 . As respostas da prova objetiva de conhecimentos gerais deverão ser transcritas com caneta esferográfica 

de corpo transparente e tinta preta no cartão de resposta, de acordo com as instruções previstas nos itens 

123 e 124 do Edital. 

4 . Durante a prova, o candidato não deverá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com outros 

candidatos. 

5 . Se desejar, utilize a folha intermediária de respostas, no final deste caderno, para registrar as alternativas 

escolhidas.  

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 

- Está impressa, no verso desta capa, a tabela periódica, caso você queira usá-la. 

- Estão impressos na penúltima página da prova os valores de constantes e grandezas 

físicas, tabela trigonométrica e diagrama do espectro eletromagnético. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 3. 
 

Hitting Children is Wrong and the Law Must Say So - Now 
Ending corporal punishment is an issue which touches most people very personally. Most of us were hit as 
children; most parents have hit their growing children. So far, globally, only about 17 states have completely 
prohibited all corporal punishment, with six or seven more committed to do so. In this region, I know that at least 
two – Brazil and Costa Rica – have had prohibition Bills presented to their Parliaments.  
At the first two Regional Consultations for the UN Secretary General’s Study, in the Caribbean and two weeks 
ago in South Asia, clear recommendations to prohibit all corporal punishment, including in the family, were 
adopted. But I still heard government officials and NGOs and others making more excuses: “We must wait until 
there is more support for parents; more training for teachers; smaller classes. Let’s educate first and then 
change the law…” and so on. From children’s perspective this is intolerable. From the perspective of 
international human rights law it is illegal. Why should children wait? Would we wait to prohibit violence against 
women until we can provide full employment and universal anger management classes for men? Would we wait 
to ban hitting of elderly confused relatives until we have full-time nursing care, and full training for all carers, 
available for them? 
No more excuses: this UN Study provides the opportunity to move quickly on, to put in the past the idea that 
states should authorise violence against children and instead focus on giving priority to ending all violence 
against children. State governments and all of us have to take a deep breath and stop deceiving ourselves - 
hitting children is wrong and the law must say so - now.  

NEWELL, Peter. Disponível em: <http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=5636>. Acesso em: 16 ago. 2010. (Adaptado). 
 

QUESTÃO 1 
 

De acordo com o conteúdo do texto, é CORRETO afirmar: 
 

a) a adoção de castigos físicos para crianças é uma questão familiar e pessoal, não cabendo às 
autoridades intervirem nessa área. 

b) o artigo critica os argumentos apresentados por instituições que desejam protelar a adoção de medidas 
contra punições físicas a crianças. 

c) estudos feitos pela ONU mostram que em diversos países o castigo físico ainda é aplicado como forma 
de punição a crianças, em casa e nas escolas. 

d) os países que não acatarem as orientações da ONU com relação ao fim de punições físicas contra 
crianças devem ser penalizados por violarem direitos humanos.  

 

QUESTÃO 2 
 

Com base nas ideias e opiniões expressas no texto, é CORRETO afirmar: 
 

a) some NGOs criticize the governments which present excuses to postpone measures to prohibit corporal 
punishment against children. 

b) Brazil and Costa Rica are the only countries in Latin America which have criminalized physical punishment 
against children. 

c) adults who suffer physical punishment as children will certainly punish their children when they become parents. 
d) the author of the article tries to persuade the readers to fight all kinds of violence against children. 

 

QUESTÃO 3 
 

Considerando os aspectos estruturais do texto, é CORRETO afirmar: 
 

a) em State governments and all of us have to stop deceiving ourselves, o pronome  ourselves refere-se aos 
termos em destaque. 

b) a expressão From children’s perspective pode ser escrita da seguinte forma: “From boys’s and girls’s perpective”.  
c) a resposta para a pergunta Why should children wait? poderia ser: “Because it would be better for him”. 
d) a sentença Most of us were hit as children, na voz ativa, seria: “They used to hit most of us as children”. 
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As questões de 4 a 6 referem-se às imagens e aos textos abaixo. 
 

Imagem A      Imagem B 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://www.google.com.br/imgres?imgurl>. Acesso 
em: 20 ago. 2010. 

Disponível em: <http://www.freedomsphoenix.com/News/046319-2009-02-24-citing-
cost-states-consider-halting-death-penalty.htm>. Acesso em: 20 ago. 2010. 

 

Texto A 
Society has always used punishment to discourage would-be criminals from unlawful action. Since society has 
the highest interest in preventing murder, it should use the strongest punishment available to deter murder, and 
that is the death penalty. If murderers are sentenced to death and executed, potential murderers will think twice 
before killing for fear of losing their own life. 
The death penalty certainly "deters" the murderer who is executed. Strictly speaking, this is a form of 
incapacitation, similar to the way a robber put in prison is prevented from robbing on the streets. Both as a 
deterrent and as a form of permanent incapacitation, the death penalty helps to prevent future crime. 
 

Disponível em: <http://deathpenaltycurriculum.org/student/c/about/arguments/argument1a.htm>. Acesso em: 20 ago. 2010. (Adaptado). 

Texto B 
Before I get into comedic related issues, a quick statement on the death penalty (due to some Facebook chatter 
on my page).  I am against the death penalty in all cases.  The recent revelation in Texas that an innocent man 
was executed for arson and capital murder in 2004 for allegedly setting fire to his home, which killed his two 
young children should be huge news.  Can you imagine the man’s anguish (he never pleaded guilty)?  But I am 
against it even when the person is actually guilty (yes even if DNA and videotape corroborate it).  I think it is 
barbaric. China, parts of the Middle East and the U.S. are the world’s executors.  No one else I believe. 

Disponível em: <http://www.jlcauvin.com/wordpress/?p=1109>. Acesso em: 20 ago. 2010. (Adaptado). 

QUESTÃO 4 
Levando-se em conta as imagens e os textos acima, é CORRETO afirmar: 

a) a inscrição da imagem A é corroborada pelas opiniões expressas no texto A. 
b) as opiniões explicitadas no texto B reforçam o conteúdo da imagem B. 
c) o texto B está de acordo com a imagem A, e a imagem B é reforçada pelo texto A.  
d) os posicionamentos expressos nos dois textos concordam com a imagem A. 

 

QUESTÃO 5 
De acordo com as ideias expressas pelas imagens e pelos textos acima, é CORRETO afirmar: 

a) image A is a campaign against the death penalty because it is considered a kind of discrimination. 
b) image B reinforces the idea expressed by the saying “An eye for an eye and a tooth for a tooth”.  
c) the author of text B is against the death penalty only if the defendant is not proven to be guilty. 
d) text A presents arguments for and against the death penalty to help readers to make up their minds about the issue. 
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QUESTÃO 6 
Tendo-se por base a estrutura das partes verbais das imagens e dos textos utilizados, é CORRETO afirmar: 

a) na sentença it should use the strongest punishment available ocorre a forma de grau comparativo de 
superioridade do adjetivo. 

b) o termo unlawful, usado no texto A, é formado pelo processo de sufixação, ou seja, o sufixo “ful” é 
adicionado ao radical “unlaw”. 

c) em The death penalty law is nothing but legalized killing, o termo em destaque pode ser substituído por 
“except”, sem prejuízo de sentido. 

d) a expressão destacada em No one else I believe, no contexto em que é usada no final do texto B, 
poderia ser expressa também por “Nobody”. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 7 a 10. 
 

VOCÊ SABE COMO FUNCIONA O GOVERNO? 
 

As eleições seriam mais efetivas se todos conhecessem bem o funcionamento da administração. Mas não é tão 
fácil conhecer os meandros dos governos. Primeiro, porque a maioria não tem tempo para se informar e adquirir 
conhecimento sobre todas as partes que compõem a administração pública. Segundo, pela dificuldade óbvia de 
explicar assunto tão complexo para grupos menos escolarizados. E, terceiro, pela profusão de especialidades 
que se transforma em obstáculo para quem quer ter uma visão mais sistêmica do Estado. São economistas, 
cientistas políticos e administradores que muitas vezes apresentam diagnósticos díspares sobre os problemas e 
dialogam pouco entre si. 
 

[...] 
 

O senso comum diz que o maior problema da política brasileira está na corrupção. É uma visão equivocada. 
Muito mais do que a roubalheira, o que mais aflige nosso sistema político é o amadorismo e o despreparo de 
boa parte dos eleitos. O resultado é a ineficiência, que também favorece os corruptos e espertalhões, muitos 
deles localizados no “outro lado do balcão”: nas empresas, nos sindicatos e nas associações civis.  
 

O pouco conhecimento dos políticos acerca de administração é tanto maior no Poder Legislativo e nos níveis 
subnacionais, particularmente nos lugares menos desenvolvidos. Uma forma de combater esse mal seria os 
partidos políticos darem cursos a todos os seus candidatos e filiados sobre políticas públicas. [...] 
 

Tão importante quanto o aperfeiçoamento dos políticos é a pedagogia eleitoral dos cidadãos. Parto da premissa 
que a realização de eleições regulares, livres e competitivas, como tem ocorrido no Brasil, já é uma forma de 
instrução cidadã. Daí concluo que os eleitores hoje são melhores do que no passado. Contudo, o voto será 
sempre mais efetivo quanto mais informado for o eleitor. E o que mais falta ser conhecido pela sociedade é o 
funcionamento efetivo da administração, inclusive para abandonar a postura meramente demandante em prol 
da pressão qualificada por mudanças nas políticas públicas. [...].  
 

ABRUCIO, Fernando. Você sabe como funciona o governo? Época. São Paulo, 9 ago. 2010. p. 41. (Adaptado). 

QUESTÃO 7 
O autor defende a seguinte ideia: 

a) a corrupção, especialmente aquela que favorece políticos ligados a empresas, sindicados e associações civis, 
é o maior problema da política brasileira e deve ser combatida por meio da conscientização dos eleitores. 

b) a participação regular em eleições livres e competitivas em nada contribui para a melhoria dos eleitores, pois o 
que importa é o conhecimento do funcionamento da administração e o nível de informação dos cidadãos. 

c) o conhecimento sobre o funcionamento da administração pública é necessário tanto para os políticos que 
ocupam cargos eletivos quanto para o eleitor, já que isso melhoraria o voto e tornaria as eleições mais efetivas. 

d) a presença de profissionais de áreas diferentes, como economistas, cientistas políticos, administradores, 
enriquece o debate político e ajuda tanto o eleitor quanto o ocupante de cargo eletivo a ter uma visão mais 
sistêmica do Estado. 

 

QUESTÃO 8 
 

No primeiro parágrafo, o autor usa uma 
 

a) exemplificação a partir da qual reforça sua tese inicial. 
b) enumeração de razões que explicam a ideia inicial do texto. 
c) comparação entre várias ideias que apontam direções argumentativas diferentes. 
d) oposição, que apresenta tanto argumentos favoráveis quanto contrários à sua tese. 
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QUESTÃO 9 
 

A conjunção mas, destacada no texto, indica uma relação de 
 

a) adição 
b) conclusão 
c) ênfase 
d) oposição 

QUESTÃO 10 
No trecho “As eleições seriam mais efetivas se todos conhecessem bem o funcionamento da administração”, a 
oração sublinhada estabelece com a primeira uma relação de 

a) condição 
b) restrição 
c) explicação 
d) concessão 

 

QUESTÃO 11 
Leia a tira abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUTINHO, Laerte. Striptiras 3. Porto Alegre L&PM, 2008. p. 39. 
 

A linguagem presente nos quadrinhos 
a) usa predominantemente elementos não verbais para a produção do sentido. 
b) caracteriza-se pelo registro formal da língua, típico das conversas cotidianas. 
c) tem seu sentido construído pela mescla de elementos oriundos da informática e das histórias infantis. 
d) usa inadequadamente termos estrangeiros que não são utilizados nem compreendidos no uso cotidiano. 

 
 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 12 e 13. 
 

– Desde que estou retirando 
só a morte vejo ativa, 
só a morte deparei 
e às vezes até festiva; 
só morte tem encontrado 
quem pensava encontrar vida, 
e o pouco que não foi morte 
foi de vida severina 
(aquela vida que é menos  
vivida que defendida, 
e é ainda mais severina 
para o homem que retira). 

 

NETO, João Cabral de Melo. Morte e vida severina. Rio de Janeiro: MEDIAfashion, 2008. p. 82. 

QUESTÃO 12 
Verifica-se, em termos estruturais, uma  

a) aliteração no penúltimo verso. 
b) anáfora no segundo e terceiro versos. 
c) comparação no quinto verso. 
d) metáfora no terceiro e quarto versos. 
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QUESTÃO 13 
O excerto constitui, por parte do eu poético, uma 

a) expressão de esperança em relação à vida. 
b) avaliação sobre a condição miserável do sertanejo. 
c) lamentação em virtude da peregrinação do retirante. 
d) reflexão acerca da sua relação cotidiana com a morte. 
 

QUESTÃO 14 
Analise a imagem de Borges e o fragmento, extraído de Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CATÁLOGO DA MOSTRA DE REDESCOBRIMENTO – Arte Popular.  Anos Artes Visuais do Brasil. Fundação Bienal de São Paulo.  
Xilogravura de J. Borges. O Presépio. São Paulo, 2000. p. 219. 

 

COMEÇAM A CHEGAR PESSOAS TRAZENDO PRESENTES PARA O RECÉM-NASCIDO 
– Minha pobreza tal é 
que não trago presente grande: 
trago para a mãe caranguejos 
pescados por esses mangues; 
mamando leite de lama 
conservará nosso sangue. 
– Minha pobreza tal é 
que coisa não posso ofertar: 
somente o leite que tenho 
para meu filho amamentar; 
aqui são todos irmãos, 
de leite, de lama, de ar. 
– Minha pobreza tal é 
que não tenho presente melhor: 
trago papel de jornal 
para lhe servir de cobertor; 
cobrindo-se assim de letras 
vai um dia ser doutor. 
[...] 

NETO, João Cabral de Melo. Morte e vida severina e outros poemas em voz alta. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. p. 105-106. 

A gravura e o texto se aproximam ao 
a) repetir incessantemente o espírito natalino, concretizado pela falta de esperança na vida dos retirantes. 
b) realizarem uma releitura do nascimento de Jesus e da história bíblica, com base na realidade nordestina. 
c) representar o presépio para negar as mensagens cristãs, que não resolvem a situação de miséria dos retirantes. 
d) descrever a paisagem física e humana de forma fantasiosa, fugindo dos verdadeiros dramas e conflitos dos 

nordestinos. 
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QUESTÃO 15 
Levando-se em conta a leitura de Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto, e de “Os irmãos 
Dagobé”, de Guimarães Rosa, nota-se que, 

a) no primeiro texto, a morte surge relacionada à pobreza no Nordeste brasileiro, ao passo que, no 
segundo, surge relacionada à crueldade dos irmãos Dagobé. 

b) na primeira obra, narram-se crenças e costumes nordestinos, e, na segunda, narra-se a fuga dos três 
irmãos Dagobé, que fogem da tirania do irmão mais velho. 

c) tanto em um texto quanto no outro, o tema da seca é uma constante, já que é em razão da falta de 
chuva que as personagens saem do sertão rumo à cidade. 

d) em ambos os textos, o sertão é descrito como um espaço de atraso e de pobreza mas, também, como 
o único lugar em que o sertanejo pode alcançar felicidade. 

 

QUESTÃO 16 
 
 

A gente se esfriou, se afundou – um 
instantâneo. A gente... E foi sem combinação, nem 
ninguém entendia o que se fizesse: todos, de uma 
vez, de dó do Sorôco, principiaram também a 
acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes 
tão altas! Todos caminhando, com ele, Sorôco, e 
canta que cantando, atrás dele, os mais de detrás 
quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o 
de não sair mais da memória. Foi um caso sem 
comparação. 

A gente estava levando agora o Sorôco para 
a casa dele, de verdade. A gente, com ele, ia até 
aonde que ia aquela cantiga. 
 

 

ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
s/d. p. 21.

Do conto “Sorôco, sua mãe, sua filha” – Primeiras estórias. O painel  
feito por um Centro de Saúde foi orientado por Rioco. Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/album/albumFotos_285587. 

shtml?foto=6>. Acesso em: 28 ago. 2010. 
 

O grupo “Teia de Aranha”, a partir das obras de Guimarães Rosa, cria representações em bordado. O fragmento 
acima, extraído do conto “Sorôco, sua mãe, sua filha”, e o bordado, inspirado no mesmo conto, 
 

a) tematizam a loucura de Sorôco e a falta de comunhão dos outros moradores da pequena cidade mineira 
com o seu destino. 

b) descrevem acontecimentos e paisagens mineiras, partindo de uma composição sem inovações estéticas. 
c) apresentam a ideia de tecitura composicional, acenando para a estética artesanal de ambos. 
d) representam a loucura da mãe e da filha de Sorôco, com rigor científico e formas arcaicas. 

 
 

QUESTÃO 17 
 

O conto “Famigerado”, presente no livro Primeiras estórias, de Guimarães Rosa, aborda um tema comum ao 
processo de modernização do sertão brasileiro, pois retrata 
 

a) a história de Damázio Siqueira, um dos últimos fazendeiros de Minas Gerais a ter jagunços. 
b) a vida de uma menina milagreira, que, após realizar alguns milagres, morre repentinamente.  
c) o embate entre o poder da palavra e o da truculência física. 
d) o declínio do antigo poderio da oligarquia rural mineira. 
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QUESTÃO 18 
Leia o trecho abaixo. 
 

Na tal Fundação Abrigo ao Menor Abandonado havia um campo de futebol bem razoável para os padrões da 
época, com um gramado regular, traves, redes e tal. Fausto conseguiu de graça o uso do campo para treinos e 
jogos, com a condição de convocar para seu escrete alguns dos meninos da instituição. Ele aceitou (até porque 
isso já fazia mesmo parte dos seus planos) e, em breve, estava fundado o glorioso Selefama Esporte Clube. 

 

CARNEIRO, Flávio. Selefama Esporte Clube. In: Passe de letra. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. p. 12-13. 
 

Na crônica intitulada “Selefama Esporte Clube”, de que o trecho faz parte, o narrador, então com onze anos,  
a) toma um banho de chuva, em decorrência do qual adoece e não participa de um jogo no Olímpico e 

nem vê o jogo de Pelé, nesse mesmo estádio. 
b) narra a dissolução do Selefama Esporte Clube, que havia sido criado por Fausto, ex-jogador do Vila 

Nova, no bairro Fama, em Goiânia. 
c) descobre que seu sonho era ser escritor, atribuindo esse desejo ao pai, contador de histórias, ou à 

mãe, que elogiava seus escritos. 
d) conta a história de como seu time conquista, após vencer o Goiás no Serrinha, a taça de campeão 

goiano de “Tampinhas”. 
 

QUESTÃO 19 
 

 

DEBRET, Jean Baptiste. Início séc. XIX.  Disponível em: <http://www.festadodivino.org.br/?page_id=13>. Acesso em: 28 ago. 2010. 
 

Durante os nove dias que precediam ao Espírito Santo, ou mesmo não sabemos se antes disso, saía pelas ruas 
da cidade um rancho de meninos, todos de nove a onze anos, caprichosamente vestidos à pastora: sapatos de 
cor-de-rosa, meias brancas, calção da cor do sapato, faixas à cintura, camisa branca de longos e caídos 
colarinhos, chapéus de palha de abas largas, ou forrados de seda, tudo isso enfeitado com grinaldas de flores e 
com uma quantidade prodigiosa de laços de fita encarnada. Cada um desses meninos levava um instrumento 
pastoril em que tocavam, pandeiro, machete e tamboril. Caminhavam formando um quadrado, no meio do qual 
ia o chamado imperador do Divino, acompanhados por uma música de barbeiros, e precedidos e cercados por 
uma chusma de irmãos de opa levando bandeiras encarnadas e outros emblemas, os quais tiravam esmolas 
enquanto eles cantavam e tocavam. 

ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. São Paulo: Moderna, 1993. p. 66-67. 
 

A relação entre a gravura de Debret e o fragmento ocorre pela descrição 
 

a) das festas de casamento ricamente ornamentadas. 
b) das comemorações tradicionais da alta burguesia. 
c) das regalias concedidas às  pessoas religiosas. 
d) dos costumes ligados às tradições religiosas. 
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QUESTÃO 20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Egéria, 1978. p. 100-101. 
 

A aproximação entre o título “O velho diálogo de Adão e Eva” e a imagem acima ocorre pela 
 

a) retomada do diálogo entre homem e mulher  presente na história bíblica e na relação entre Brás Cubas e Virgília. 
b) sublimação dos pensamentos pecaminosos e purificação espiritual de Brás Cubas e Virgília. 
c) demonstração do amor incondicional de Brás Cubas por Virgília desde a adolescência. 
d) sugestão da paixão contínua e sem entraves na relação entre Brás Cubas e Virgília. 
 

QUESTÃO 21 
Leia o trecho abaixo. 
 

 Muitas vezes, à mesa, depois de Baco ter bebido, o rosado Amor envolveu-o em seus braços delicados, 
segurou firme os cornos do deus e quando o vinho tornou pesadas as asas agitadas de Cupido, obrigou-o à 
imobilidade no lugar que escolheu. Então agita rápido suas asas úmidas, mas as gotas que o Amor esparge 
fazem seu mau efeito. O vinho dispõe os ânimos e torna-os propícios aos ardores amorosos; as preocupações 
desaparecem e afogam-se nas múltiplas libações. 

OVÍDIO. A Arte de Amar. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 32-33. 
 

No trecho selecionado, o escritor romano Ovídio descreve os benefícios do vinho para as relações amorosas, demonstrando 
alguns valores cultuados pela sociedade romana e que são destacados em sua literatura. Esses valores são: 
 

a) o hermetismo e a cupidez    
b) o estoicismo e a frugalidade 
c) o hedonismo e a prodigalidade 
d) o existencialismo e a sensatez 
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QUESTÃO 22 
A cidade de Salvador, fundada em 1549 pelos portugueses, tinha como objetivo servir de capital ao governo 
geral instalado no Brasil. A poesia de Gregório de Matos retrata Salvador durante o século XVII, período em que 
a cidade apresentava uma organização social que o poeta descreve de maneira  

a) verbalmente rebuscada e ideologicamente filiada ao poder colonial. 
b) minuciosa e crítica, já que se opõe aos desmandos do governo geral. 
c) neutra e marcada pelo lirismo, porque preferia se omitir do debate político. 
d) superficial e apologética, uma vez que dependia das benesses do governo. 

 

QUESTÃO 23 
Leia o excerto abaixo.            
 

Havia que aprender da vida, 
Do inimigo, da escuridão, 
Com seus textos, 
E ali estava Mao ensinando  
E ali estava o partido 
Com sua severidade e sua ternura,  
E agora rapazes chineses, 
Dos campos, 
Musa jovem, 
Não esqueçamos: 
Tudo parece simples 
Como a água. 
Não é verdade.  
A luta não é a água,  
É o sangue. 

 

NERUDA, Pablo. Tudo é tão simples. In: As Uvas e o Vento, Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 37. 
 

Esse trecho pertence ao poema “Tudo é tão simples”, em que se alude a um momento da história chinesa 
contemporânea. Considerando as peculiaridades desse momento histórico e os recursos poéticos utilizados, 
nota-se que o eu lírico retrata a Revolução 

a) Meiji, recorrendo a rimas toantes. 
b) Gloriosa, utilizando rimas consoantes. 
c) dos Boxers, por meio de versos brancos. 
d) Cultural, valendo-se de versos irregulares. 

 

QUESTÃO 24 
Alguns escritores árcades tiveram participação direta no movimento da Inconfidência Mineira, já que chegaram de Portugal 

a) com ideias iluministas, sob cuja influência lutaram ativamente em prol da independência do Brasil. 
b) com ideias enciclopedistas e, por isso, se engajaram num movimento de libertação da capitania de Minas Gerais 

do jugo espanhol e português. 
c) com ideais absolutistas, em razão dos quais lutaram ativamente no movimento cujo objetivo maior era promover a 

libertação do Brasil em relação à dependência econômica inglesa. 
d) influenciados pela independência dos EUA, pelo que criaram obras de grande importância literária, como Obras 

poéticas, de Cláudio M. da Costa, e Marília de Dirceu, de Tomás A. Gonzaga. 
 

QUESTÃO 25 
O islamismo surge na península arábica no século 7 d.C. Dentre as obras literárias que surgiram no mundo 
islâmico, influenciadas pela religião muçulmana, destaca-se a obra: 

a) os Vedas 
b) os Upanishades 
c) os Contos de Grimm 
d) As mil e uma noites 
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QUESTÃO 26 
 

Leia os quadrinhos a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINO, Mafalda 10. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 20. 
 

Nos quadrinhos acima, destaca-se a seguinte ideia: 
 

a) a constatação de que existem erros de impressão num conhecido jornal forma o efeito humorístico da tira. 
b) a notícia de jornal é compreendida de forma diferente, conforme a faixa etária e a perspectiva do leitor. 
c) a formatação diferenciada do jornal, no terceiro quadrinho, enfatiza a falta de objetividade da notícia. 
d) a semelhança entre a perspectiva do adulto e a das crianças fica evidente no quarto quadrinho.  

 
QUESTÃO 27 
 

meu amor: 
 

Observe a imagem ao lado e responda. 
 
O poema visual instaura um jogo entre a linguagem 
verbal e a linguagem visual com o intuito de 
 

a) repetir as sequências formais. 
b) limitar as possibilidades lúdicas. 
c) negar os preceitos de vanguarda. 
d) ampliar as possibilidades de leitura. 

 

AL-CHAER. S. d. Disponível em: 
<http://visu-al-chaer.blogspot.com/>. 

Acesso em: 29 ago. 2010. 
 

QUESTÃO 28 
“Brigam Espanha e Holanda 
Pelos direitos do mar 
O mar é das gaivotas 
Que nele sabem voar 
O mar é das gaivotas  
E de quem sabe navegar 
 
Brigam Espanha e Holanda 
Pelos direitos do mar 
Brigam Espanha e Holanda 
Porque não sabem que o mar 
É de quem o sabe amar” 

 

DINIZ, Leila. Leila Diniz. São Paulo: Editora 
Brasiliense,1983. 

A final da Copa do Mundo de 2010 reproduziu de modo simbólico um 
conflito que tem origens históricas: a disputa entre Espanha e Holanda 
pela hegemonia do comércio marítimo mundial no século XVII. Um evento 
diretamente relacionado a essa disputa pelo domínio marítimo foi  
 

a) a criação da Companhia das Índias Ocidentais, pela Holanda, 
com o objetivo de explorar as colônias e possessões espanholas. 

b) a Guerra dos Trinta Anos, motivada pelos interesses ingleses e 
holandeses em estabelecer colônias no continente africano.  

c) a tomada do Cabo da Boa Esperança em 1650 pelas tropas 
portuguesas, que criam na região a Cidade do Cabo. 

d) a Guerra dos Emboabas, motivada pelo controle do comércio 
escravista nas regiões mineradoras brasileiras. 
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QUESTÃO 29 
Sobrevivendo à queda do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino durou até 1453, quando foi conquistado 
pelos turcos otomanos. O principal elemento da identidade bizantina era a sua religião oficial, expressa pelo 
 

a) catolicismo romano, sob a liderança do papa. 
b) islamismo, sob a liderança do califa de Bagdá. 
c) catolicismo ortodoxo, sob a liderança do patriarca. 
d) anglicanismo, sob a liderança do arcebispo de Canterbury. 
 

 

QUESTÃO 30 

 

Charge de Ângelo Agostini publicada na Revista Ilustrada em 1880. In: SANDES, Noé Freire. 
A invenção da nação: entre a Monarquia e a República. Goiânia: Editora da UFG, 2000.  p. 123. 

 

As charges são produções humorísticas que criticam ou reforçam os valores vigentes. Nesse sentido, a charge 
citada foi produzida no contexto histórico 
 

a) da Revolta dos Malês, ressaltando a vitória dos senhores sobre os escravos.  
b) do Movimento Abolicionista, denunciando a desumanidade do trabalho escravo. 
c) do coronelismo, criticando a manipulação política acarretada pelo voto de cabresto.   
d) da  imigração européia, representando a superioridade da mão de obra branca sobre a negra. 

 

QUESTÃO 31 
O ano de 1870 foi marcado, na Europa, pelo início da guerra franco-prussiana e, na América do Sul, pelo fim da 
Guerra do Paraguai. Essas duas guerras influenciaram politicamente a  

a) a queda do chanceler alemão Otto von Bismark e a questão religiosa no Brasil. 
b) a implantação do II Império Francês e a emancipação dos escravos no Brasil. 
c) o advento da Comuna de Paris e a criação da Guarda Nacional no Brasil. 
d) unificação alemã e a Proclamação da República brasileira. 
 

QUESTÃO 32 
 

O comunismo rondava a Europa. Em meados do século XIX, o Manifesto Comunista é publicado. As lutas entre 
as forças conservadoras da nobreza e do clero contra a burguesia se acirram. Aumenta também a tensão entre 
liberais e socialistas. É neste contexto que Karl Marx ganha força com seu  
 

a) espiritualismo histórico dialético. 
b) materialismo histórico dialético. 
c) positivismo histórico dialético.  
d) criticismo histórico dialético. 
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QUESTÃO 33 
Nos últimos tempos, alguns crimes hediondos chocaram a opinião pública brasileira. Casos como o da menina 
Isabela Nardone, o assassinato do casal Richtofen e, recentemente, o caso Elisa Samudio despertam a 
sociedade para a discussão dos valores e da moral. A filosofia sempre teve como um dos pontos de sua 
reflexão a Moral. A Moral é a filosofia do agir humano e livre. Ela tem como máxima buscar o bem e evitar o 
mal. Na prática, este princípio pode ser facilmente confundido com o hedonismo que busca o prazer e evita a 
dor. Segundo Aristóteles, o fim último do homem é a felicidade, e esta resulta do desenvolvimento harmônico 
das tendências de um ser, do exercício da atividade que o especifica. A moral peripatética é, pois, um 

a) eudemonismo. 
b) hedonismo. 
c) relativismo. 
d) liberalismo. 

 

QUESTÃO 34 
Conhecimento é a relação que se estabelece entre o sujeito cognoscente e um objeto. Na Grécia antiga não havia 
fragmentação do conhecimento, e pensar sobre um assunto envolvia a totalidade dos outros. Os filósofos gregos 
da antiguidade se preocupavam basicamente com os problemas do ser e do não ser, da permanência e do 
movimento, da unidade e da multiplicidade das ideias e das coisas. Já para o pensador medieval, o problema 
principal era a conciliação entre fé e razão. No Renascimento, surgem as seguintes grandes modificações:  

a) a união entre fé e razão, o fideísmo e o positivismo.  
b) a união entre fé e razão, o teocentrismo e o interesse pela moral. 
c) a valorização da fé em detrimento da razão, o cosmocentrismo e o fideísmo.  
d) a separação entre fé e razão, o antropocentrismo e o interesse pelo saber ativo. 

 

QUESTÃO 35 
“A casa de Deus, que cremos ser uma, está, pois, dividida em três: uns oram, outros combatem, e outros, 

enfim, trabalham.” 
 

BISPO ADALBERON DE LAON, século XI, apud LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Lisboa: Editorial Estampa, 1984. p. 45-46. 
 

A sociedade do período medievo possuía como uma de suas características a estrutura social extremamente rígida e 
segmentada. A sociedade dos homens era um reflexo da sociedade divina. Essa estrutura é uma herança da filosofia 

a) patrística, de Santo Agostinho. 
b) escolástica, de Abelardo. 
c) racionalista, de Platão. 
d) dialética, de Hegel. 

 

QUESTÃO 36 
Para Hegel, a razão é a relação interna e necessária entre as leis do pensamento e as leis do real. Assim, ela é 
a unidade entre a razão subjetiva e a razão objetiva. Hegel denominou essa unidade de espírito absoluto. 
Dessa forma, um evento real pode expressar e ser resultado das ideias que o precedem. Um exemplo da 
objetivação dessas ideias é o seguinte evento: 

a) a subida de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, representando os ideais sionistas germânicos. 
b) a Queda de Dom Pedro I do trono brasileiro, representando a crise do sistema colonial português. 
c) a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, representando o ideal iluminista de igualdade social. 
d) a coroação de Dom Pedro II no trono brasileiro, representando a vitória dos ideais puritanos de moral. 

 

QUESTÃO 37 
No século XVI, Nicolau Maquiavel produziu uma separação entre a política e a moral. Para o pensador florentino 
importava mais a conquista e a manutenção do poder que os meios usados para essa finalidade. Ao longo da história, 
inúmeros políticos colocaram em prática os ideais de Maquiavel. Um exemplo desse tipo de prática política é o 

a) jansenismo. 
b) stalinismo. 
c) bovarismo. 
d) dadaísmo. 
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QUESTÃO 38 
 

Pesquisas recentes têm constatado transformações muito importantes que vêm ocorrendo nas áreas rurais do 
mundo e do Brasil. Alguns velhos mitos estão sendo derrubados, outros parecem estar surgindo. Pode-se perceber, 
no entanto, que está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano. 
 

OLIC, Nelson B. Disponível em: <www.clubemundo.com.br/revistapangea.>. Acesso em: 24 ago. 2010. 
 

Sobre este assunto, é CORRETO afirmar: 
 

a) o rural pode ser caracterizado como sinônimo de atraso e de pobreza, enquanto o urbano representa a 
modernidade, o progresso e os avanços tecnológicos. 

b) o espaço rural de países como o Brasil ainda é marcado pelo predomínio de atividades agrícolas, justificando 
assim o alto percentual da população no campo, em detrimento da cidade. 

c) o espaço urbano se identifica como o locus das atividades industriais, de comércio e serviços, enquanto o rural 
é a área destinada apenas às atividades agropastoris; do ponto de vista espacial, rural e urbano se opõem. 

d) os grandes complexos agroindustriais implantados em Goiás nas últimas décadas refletem a interligação da 
agricultura ao restante da economia, não podendo ser separada dos setores que lhe fornecem insumos e/ou 
compram seus produtos.  

 

QUESTÃO 39 
 

Considere o quadro a seguir. 
 

Brasil: Mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) 1990-2010
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Parte da queda da taxa de mortalidade infantil observada no quadro é resultado 
 

a) da adoção de políticas públicas de saneamento básico e de um conjunto de programas sociais, visando 
à saúde da população, como as campanhas de vacinação e aleitamento materno, além da melhoria na 
qualidade de vida das famílias.  

b) de altos investimentos na saúde pública através da construção de creches e hospitais, os quais 
passaram a atender toda a população, além de inserir a mulher no mercado de trabalho. 

c) do processo de migração da população do campo para a cidade, o que possibilitou a esta população 
acesso a mais emprego, melhoria das condições de vida e aumento salarial. 

d) do aumento da produção de alimentos, sobretudo da soja, que foi incorporada à dieta das populações 
de baixa renda, eliminando assim a fome e a desnutrição. 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 40 
 

 

TAMDJIAN, James Onnig. Geografia geral e do Brasil: estudos para compreensão do 
espaço. São Paulo: FTD, 2004. p. 507. 

A figura ao lado, ilustra a seguinte ideia: 
 

a) a maioria dos trabalhadores dos países 
subdesenvolvidos que recebem baixos salários 
é amparada por políticas públicas voltadas 
para a aquisição da casa própria.  

b) nos países subdesenvolvidos, as cidades 
crescem de forma lenta e planejada, sobretudo 
após a década de 1960, com a adoção de 
políticas de fixação do homem no campo. 

c) a segregação  residencial é resultante do 
mundo moderno e ocorre tanto no campo 
quanto na cidade, pois os povoados e as 
aldeias rurais estão atingindo alto grau de 
complexidade e gerando espaços cada vez 
mais segregados. 

d) a proliferação de submoradias, tais como 
favelas e cortiços, pessoas abrigadas debaixo 
de pontes e viadutos, caracteriza o 
crescimento desordenado e a má distribuição 
de renda nas grandes cidades. 

 

QUESTÃO 41 
 

Algumas pessoas conseguem mais do que outras nas 
sociedades – mais dinheiro, mais prestígio, mais poder, 
mais vida, e tudo aquilo que os homens valorizam. Tais 
desigualdades criam divisões na sociedade – divisões 
com respeito a idade, sexo, riqueza, poder e outros 
recursos. Aqueles no topo dessas divisões querem 
manter sua vantagem e seu privilégio; aqueles no nível 
inferior querem mais e devem viver em um estado 
constante de raiva e frustração [...]. Assim, a 
desigualdade é uma máquina que produz tensão nas 
sociedades humanas. É a fonte de energia por trás dos 
movimentos sociais, protestos, tumultos e revoluções. As 
sociedades podem, por um período de tempo, abafar 
essas forças separatistas, mas, se as severas 
desigualdades persistem, a tensão e o conflito pontuarão 
e, às vezes, dominarão a vida social. 

 

TURNER, Jonathan H. Sociologia: Conceitos e aplicações. São Paulo: Pearson, 2000. p. 111. 
(Adaptado). 

A observação da figura e a leitura do texto permitem inferir: 
a) no plano social, a igualdade humana está explícita em dois setores bem definidos: na Justiça, segundo a qual 

todos são iguais perante a lei, e na educação, em que todos devem ter oportunidades iguais; essas práticas 
são vivenciadas pela sociedade brasileira. 

b) segundo Karl Marx, aqueles que possuem ou controlam os meios de produção têm poder, sendo capazes de 
manipular os símbolos culturais através da criação de ideologias que justifiquem seu poder e seus privilégios. 

c) a estratificação de classes existe quando renda, poder e prestígio são dados igualmente aos membros de uma 
sociedade, gerando, portanto, grupos culturais, comportamentais e organizacionais semelhantes. 

d) a estratificação, na visão de Karl Marx, mostra que a luta de classes não se polariza entre o ter e o não ter e 
envolve mais do que a ordem econômica. 
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QUESTÃO 42 
A Assembléia Geral das Nações Unidas declarou o ano de 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade, 
com o propósito de evidenciar a importância da diversidade biológica para a qualidade de vida da população 
humana. Sobre esse tema, é CORRETO afirmar: 

a) ao longo do processo de sucessão ecológica, observa-se uma diminuição progressiva na diversidade 
de espécies e na biomassa total. 

b) a degradação física de hábitats inclui perda de solo e desertificação causada pela agricultura intensiva, 
gerando aumento na diversidade biológica local e regional.  

c) a execução de projetos de reflorestamento com espécies introduzidas possibilita a recomposição 
vegetacional, o que favorece o aumento da diversidade local.  

d) a elaboração de planos de sobrevivência para determinadas espécies em cativeiro favorece a 
conservação in situ, o que sugere a permanência destas espécies em ambiente natural.  

 

QUESTÃO 43 
“Taxa de homicídios dobra em Goiás”. O número de homicídios cresceu em Goiás seis vezes mais que no resto do país. 
O Estado teve um aumento de 105,2% nos assassinatos no período, enquanto no Brasil o aumento foi de 17,8%. O 
mesmo fenômeno foi observado também em Goiânia, cuja taxa de homicídios por 100 mil habitantes saltou de 226 em 
1997 para 429 em 2007 (89,8%).  

O Popular, 30 jul. 2010. 

De acordo com a leitura do texto acima, é CORRETO afirmar: 
a) a inserção de jovens em programas educacionais, a criação de hospitais para tratamento de dependentes 

químicos e o investimento maciço em segurança pública têm sido alvo das políticas públicas em Goiás. 
b) a violência é comumente praticada pelos indivíduos que vivem abaixo da linha de pobreza, quando há disputa 

pelo domínio de um território, disputa entre grupos ou luta pela posse de alimentos. 
c) desigualdades sociais, culturais e educacionais devem ser resolvidas com ostensivo policiamento, como no 

caso de Goiânia, que se tornou uma das cidades mais policiadas do Brasil. 
d) grande concentração de renda e falta de acesso a bens como educação, cultura, saúde, moradia e trabalho 

têm enorme impacto sobre os índices de violência. 
 

QUESTÃO 44 
A divisão do trabalho entre indivíduos e grupos é universal e baseia-se em critérios como sexo, idade e educação, dentre 
outros. A PEA (População Economicamente Ativa) apresenta uma distorção entre os países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, em função da predominância dos diferentes setores da economia e da divisão social do trabalho. Com 
base nessa proposição, é CORRETO afirmar: 
 

a) as pessoas ocupadas (PEA) são aquelas ligadas ao trabalho formal com registro de carteira  de trabalho, além dos 
profissionais liberais, com recolhimento de impostos e prestação de serviços em geral. 

b) a partir da década de 1970, a maioria dos trabalhadores da área industrial brasileira atua nas indústrias de ponta, 
mais avançadas tecnologicamente, com elevados índices de robotização e informação. 

c) atualmente, exige-se tanto do homem quanto da mulher habilidade manual e força muscular, incluindo-se também o 
trabalho da criança quando as atividades da empresa necessitam de menor esforço em suas operações. 

d) o desenvolvimento tecnológico, com a utilização de máquinas cada vez mais complexas, leva à exigência de 
qualificação e especialização da mão de obra;  a divisão do trabalho, na sociedade industrial, repousa cada  vez 
mais em habilidades especiais. 

 

QUESTÃO 45 
A complexa geografia política e a grande diversidade cultural do Oriente Médio, palco de conflitos diversos, suscitam um 
olhar mais atento para os problemas da região. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar: 

a) trata-se de uma área de confluência de três grandes religiões (islamismo, judaísmo e cristianismo), sendo 
marcada pela disputa do petróleo; além de ser ponto estratégico  que liga três continentes, é a região onde 
vivem os curdos, a maior etnia sem território. 

b) os acordos assinados pelos líderes palestinos e israelenses contaram com o apoio de grupos ativistas, como o 
Hezbollah, o Hamas e o Jihad. 

c) as disputas entre Israel e Palestina favoreceram a aproximação do Egito, da Jordânia e da Síria, levando a paz 
à região, e desarticulando, assim, o poderio econômico e ideológico das potências ocidentais sobre a região. 

d) a cidade de Jerusalém, localizada na Cisjordânia, é o ponto de concórdia entre palestinos e israelenses porque 
abriga as principais mesquitas e o Muro das Lamentações. 
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QUESTÃO 46 
Observe o mapa a seguir. 

 

ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio Barbosa. Geografia: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2002. p. 310. 
 

Com base nos conhecimentos e na observação do mapa da África, é CORRETO afirmar: 
 

a) o Saara, o mais extenso deserto do planeta, estende-se do Mar Vermelho ao Atlântico, e compõe a 
maior região da África do Sul. 

b) a maior parte do continente africano corresponde à África subsaariana, sendo essa região marcada por 
guerras civis, pobreza e fome. 

c) a África subsaariana é banhada pelo Mediterrâneo e reúne os países de população branca e islâmica; 
entre os países que a compõem podem ser citados o Egito e a Líbia. 

d) a principal característica da chamada África subsaariana é a ausência de recursos minerais, agravando 
a situação de miséria dessa região do continente e impossibilitando seu desenvolvimento. 

 

QUESTÃO 47 
A superfície da Terra não é homogênea, apresentando uma grande diversidade de desníveis, seja na crosta 
continental ou oceânica. No decorrer do tempo, esses desníveis sofrem alterações exercidas por forças 
endógenas e exógenas. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar: 

a) as forças endógenas como temperatura, ventos, chuvas, cobertura vegetal e ação antrópica, entre outras, 
modelam o relevo terrestre, dando-lhe o aspecto que apresenta hoje. 

b) aterros, desmatamentos, terraplanagens, canais e represas são exemplos da ação exógena provocada 
pela força das enchentes e dos tsunamis, independente da ação do homem. 

c) a forma inicial do relevo terrestre tem sua origem na ação de forças exógenas, enquanto o modelamento 
feito ao longo de milhões de anos é produto de forças endógenas que atuam na superfície. 

d) vulcanismo, terremotos e maremotos são movimentos provocados pelo tectonismo proveniente da ação 
das forças endógenas que também  constituíram as cadeias orogênicas e os escudos cristalinos. 

 

QUESTÃO 48 
Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, é CORRETO afirmar: 

a) o maior rio em volume de água da bacia do Nordeste é o rio Parnaíba. 
b) a bacia do São Francisco é responsável pelo abastecimento de água de mais de 50% da população do 

Brasil, devido ao alto índice populacional existente em suas margens. 
c) as bacias hidrográficas do Sudeste e do Sul são as mais indicadas para a implantação de usinas 

hidrelétricas em virtude de grande parte de seus rios percorrerem áreas acidentadas. 
d) a bacia Amazônica apresenta alto potencial para o transporte fluvial de carga destinado à exportação 

para Europa e Ásia, uma vez que seus rios fazem ligação direta com o oceano Pacífico. 
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QUESTÃO 49 
A seguinte figura representa algumas linhas de latitude e longitude da Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://gmariano.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2010. 
 

Com base nesta representação cartográfica, é CORRETO afirmar: 
a) a América do Sul está localizada sob o meridiano 60°E.  
b) as longitudes 180°E e 180°W estão sob o mesmo meridiano. 
c) a linha do Equador corta a América Central na sua porção norte. 
d) o continente europeu está localizado entre os paralelos cujas latitudes são respectivamente 10° N e 80° S.  

 

QUESTÃO 50 
Quando no fuso horário 60º Leste forem 06h, nos fusos 90º Oeste e 120º Leste serão, respectivamente, 

a) 06h e 22h15min. 
b) 10h e 21h30min. 
c) 20h e 10h. 
d) 23h e 18h. 

 

QUESTÃO 51 
Os seguintes mapas mostram diferentes partes do Brasil com diferentes escalas.  

 
Disponível em: <http://mundogeografico.sites.uol.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2010. 

 

As distâncias medidas nos mapas acima estão em centímetros. No mapa ao centro, entre Natal e Fernando de 
Noronha, a distância é de aproximadamente 2,5 cm e, no mapa à esquerda, a distância entre Brasília e o Rio de 
Janeiro é de aproximadamente 3,0 cm. Em escala real, esses valores devem ser, aproximadamente:  

a) 250 km e 900 km 
b) 250 km e 1800 km 
c) 500 km e 300 km 
d) 500 km e 900 km 
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QUESTÃO 52 
Os raios solares atingem a superfície terrestre na região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, 
perpendicularmente. Nas demais regiões do globo, devido à curvatura da superfície terrestre, a incidência dos raios 
solares é tangencial, ampliando-se na direção dos polos. Tal fato é o responsável pela criação das diferentes zonas e 
tipos climáticos existentes. Sobre os tipos climáticos predominantes na superfície terrestre, é CORRETO afirmar: 

a) o clima temperado ocorre nas regiões localizadas entre as latitudes 66º e 90º sul e norte e apresenta 
temperaturas superiores a 20 ºC durante todo o ano. 

b) entre os trópicos de Câncer e Capricórnio ocorre o clima do tipo tropical que tem como principal 
característica as chuvas concentradas no período do inverno. 

c) o clima polar apresenta temperaturas muito baixas com amplitude térmica pouco variável e com 
precipitações escassas que geralmente ocorrem sob a forma de neve. 

d) na região localizada sob a linha do equador ocorre o clima do tipo mediterrâneo que apresenta as quatro 
estações bem definidas e temperatura variando de 25 ºC no verão para -5 ºC no inverno. 

 

QUESTÃO 53 
No dia 20 de outubro de 2009, o governo do Brasil criou uma taxação de 2% sobre o capital estrangeiro que entra no 
Brasil para investimentos de curto prazo no mercado acionário, visando proteger o país do capital especulativo, que, 
segundo analistas do governo, contribui para a valorização do Real e dificulta as exportações. Se depois dessa 
taxação o investidor pagar 1% de taxa de corretagem sobre cada operação (compra ou venda), qual deverá ser o 
rendimento deste investidor para obter lucro se ele trouxer para o Brasil a quantia equivalente a R$ 100.000,00 e, se 
ele fizer apenas uma operação de compra e uma de venda envolvendo todo dinheiro em cada operação? 

a) Entre 2,5% e 3,5% 
b) Entre 2% e 2,5% 
c) Exatamente 1% 
d) Maior que 5% 

 

QUESTÃO 54 
Uma das características das maiores usinas hidrelétricas do Brasil é a formação de grandes lagos através de 
barragens para a geração de energia, conforme se visualiza no quadro. 
 

De acordo com o quadro, é CORRETO afirmar: 
 

a) Ilha solteira e Furnas em conjunto alagam uma área superior a 2.500 km2 e geram juntas 2/3 da energia 
produzida por Tucurui. 

b) em relação à área alagada e a produção de energia, a usina de Itaipu apresenta o melhor custo-benefício. 
c) a usina de Sobradinho possui a maior área alagada, sendo a terceira colocada em produção de energia. 
d) a proporção de geração de energia da usina de Tucuruí é de exatamente 2 MV / km2. 

 

QUESTÃO 55 

Além de identificar um número representativo de genes humanos e de outros organismos, os cientistas brasileiros 
desenvolveram uma estratégia de sequenciamento do genoma de uma bactéria que causa a doença conhecida como 
“amarelinho” e que atinge as plantações de frutos cítricos no Brasil. A finalidade dos “projetos genômicos” dos diferentes seres 
vivos permite: 
 

a) identificar os organismos transgênicos e possibilitar a reprodução sexuada em ambiente natural destes organismos. 
b) reconhecer as mutações como alterações no código genético e os fatores radioquímicos que geraram tais mutações.  
c) identificar a posição de cada gene no cromossomo e estabelecer a sequência de base nitrogenada.  
d) manipular genes, corrigir defeitos no código genético e diminuir os efeitos dos genes letais. 

 

Brasil: usinas hidrelétricas por área alagada e potência gerada - 2009 
Usina Área alagada (km2) Potencia (MV) 
Tucurui 2.430 4.200 
Sobradinho 4.214 1.050 
Itaipu 1.350 12.600 
Ilha Solteira 1.077 3.330 
Furnas 1.450 1.312 
Fonte: Aneel. 2009. 
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QUESTÃO 56 
Os vírus são parasitas submicroscópicos e possuem genomas que se replicam dentro de um hospedeiro vivo, 
direcionando o mecanismo genético da célula para a síntese de ácidos nucléicos e proteínas virais. Estas 
características os fazem responsáveis por gerar doenças em grande parte da diversidade biológica. 
 

HAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

Sobre os vírus, é CORRETO afirmar: 
a) possuem RNA ou DNA em fita simples ou dupla, respectivamente, envolto por uma capa protéica 

denominada capsídeo, com subunidades que são os capsômeros. 
b) são conhecidos também como viróides por serem agentes infecciosos e por interferirem na regulação 

gênica da célula hospedeira.  
c) o bacteriófago é um vírus que possui estrutura genômica de retrovírus e libera príons quando está no 

interior da célula hospedeira.  
d) causam doenças tais como febre amarela, coqueluche, rubéola, cólera e caxumba.  

 

QUESTÃO 57 
A coordenação das funções do organismo humano é feita pelos sistemas nervoso e endócrino. Ambos os sistemas 
produzem os hormônios, substâncias importantes que influenciam a atividade de vários órgãos. Sobre os hormônios e 
seus mecanismos de ação, é CORRETO afirmar: 

a) a célula beta do pâncreas produz o glucagon, hormônio que facilita a entrada da glicose que está no sangue 
nas células corporais. 

b) a ocitocina, hormônio secretado pela neuroipófise, estimula a dilatação muscular do útero durante o processo 
de pré-parto. 

c) a tireóide produz os hormônios tiroxina e calcitonina, que diminuem a liberação de cálcio e fósforo no sangue.  
d) o hormônio ADH atua sobre os túbulos renais, promovendo a absorção de água do filtrado glomerular.  

 

QUESTÃO 58 
Algumas pessoas possuem genes que não comandam a produção de certas enzimas e, por isso, podem não realizar 
determinadas funções. Um exemplo disso no organismo humano é a ausência da enzima que transforma a 
fenilanina, encontrada nas proteínas ingeridas com alimento, em tirosina. Sobre as enzimas, é CORRETO afirmar: 

a) dependem da variação da temperatura e da concentração de substrato, ativando o sistema enzimático. 
b) são proteínas que funcionam como catalisadores de determinadas reações químicas nos organismos.  
c) ocorrem associadas a uma substância química não protéica, conhecida como cofator do sistema A.  
d) favorecem a ocorrência de reações químicas em temperaturas altas, mantendo o pH constante. 

 

QUESTÃO 59 
Ferormônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de determinadas espécies de insetos com 
diversas funções, como a reprodutiva, por exemplo. Considerando que um determinado ferormônio possui 
fórmula molecular C19H38O, e normalmente a quantidade secretada é cerca de 1,0 x 10-12g, o número de 
moléculas existentes nessa massa é de aproximadamente: 

 

a) 1,7 x 1020 
b) 1,7 x 1023 
c) 2,1 x 109 
d) 6,0 x 1023 

Número de Avogadro = 6,0 x 1023

 
 
 
 

 

QUESTÃO 60 
O soro fisiológico é uma solução bastante utilizada pela população humana e possui diferentes funções: na 
higienização nasal, no tratamento da desidratação e no enxágue de lentes de contatos. Se a composição de um 
determinado soro fisiológico contiver 0,900 grama de NaCl em 100 mL de solução aquosa, sua concentração 
expressa em mol.L-1 será de aproximadamente: 

a) 0,009 
b) 0,015 
c) 0,100 
d) 0,154 
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QUESTÃO 61 
 

O esmalte que recobre os dentes contém o mineral hidroxiapatita, que é constituído por íons cálcio, íons fosfato 
e íons hidróxido. Sua fórmula química pode ser representada por Cax(PO4)3(OH), sendo o valor de x igual a: 

a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 

 

QUESTÃO 62 
 

A presença de tampão é fundamental para manter a estabilidade de ecossistemas menores, como lagos, por 
exemplo. Íons fosfato, originários da decomposição da matéria orgânica, formam um tampão, sendo um dos 
equilíbrios expressos pela seguinte equação: 
 

H2PO −
4 (aq) HPO −2

4 (aq)  +  H+(aq) 
 

Se no equilíbrio foram medidas as concentrações molares [H2PO
−
4 ]=2 mol.L-1, [HPO

−2
4 ]=1 mol.L-1 e [H+]=0,2 mol.L-1, o  

valor da constante de equilíbrio é: 
 

a) 2 
b) 0,2 
c) 0,1 
d) 0,01 

 

QUESTÃO 63 
 

O cloreto de t-butila pode ser obtido em laboratório a partir da reação do álcool t-butílico com ácido clorídrico concentrado, 
sendo ao final o produto separado do meio reacional por decantação e, em seguida, purificado por destilação fracionada. A 
equação química que descreve as etapas envolvidas no processo está descrita na figura abaixo. 

 

A análise da figura permite perceber que, na etapa 
 

a) I, têm-se uma reação ácido-base de Brönsted. 
b) II, têm-se uma clivagem homolítica de ligação química. 
c) III, o carbocátion atua como um nucleófilo. 
d) III, forma-se um produto menos volátil do que o álcool t-butílico. 

 

QUESTÃO 64 
Considere um recipiente de 6 L de capacidade e 27 ºC de temperatura, o qual apresenta uma mistura de 1, 2 e 
5 mols de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio, respectivamente. A pressão exercida no recipiente, em atm, 
será de, aproximadamente: 

DADO: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1 
a) 4,1 
b) 8,2 
c) 20,5 
d) 32,8 

Espaço para rascunho 
 

H3C
C

H3C
H3C OH

HCl
H3C C

CH3

CH3

+ Cl H2O+
H3C

C
H3C

H3C Cl

Álcool t-butílico Cloreto de t-butila

H3C
C

H3C
H3C OH2 +  Cl

Etapa I Etapa II Etapa III
+ H20
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QUESTÃO 65 
 

O gráfico ao lado mostra a curva de solubilidade para diversos sais 
inorgânicos. A análise do gráfico permite concluir que a quantidade mínima 
de água, em gramas, a 10 ºC, necessária para dissolver 16 g do sal A é 
igual a: 
 
 

a) 12 
b) 20 
c) 36 
d) 48 

 
 
 

 

QUESTÃO 66 
 

Considere que a 100 mL de uma solução aquosa de sulfato de cobre com uma concentração igual a 40 g.L-1 
foram adicionados 400 mL de água destilada. Nesse caso, cada mL da nova solução apresentará uma massa, 
em mg, igual a: 
 

a) 2 
b) 4 
c) 8 
d) 10 

 

QUESTÃO 67 
A força dos fluidos do globo ocular contra a superfície interna do olho resulta em pressão intraocular normal 
entre 30 a 45 mmHg. Em indivíduos com glaucoma, essa pressão pode aumentar até 70 mmHg por causa da 
drenagem deficiente do humor aquoso produzido continuamente pelo olho. Considerando-se a ação das drogas 
sobre a pressão de fluidos no organismo, é CORRETO afirmar: 

a) a maconha tem ação vasodilatadora acompanhada de dilatação acentuada da pupila e redução da 
pressão intraocular. 

b) a anfetamina tem ação tonificante que desencadeia a contração acentuada da pupila e o aumento da 
pressão intraocular. 

c) a cocaína tem ação estimulante que desencadeia em midríase e redução da pressão por drenagem do 
humor aquoso. 

d) o ácido lisérgico tem ação estimulante associada à miose e ao aumento da pressão por acúmulo de 
humor aquoso. 

 

QUESTÃO 68 
 

Em uma colisão automobilística frontal, observou-se que o volante foi deformado provavelmente pelo impacto 
com o tórax do motorista, além de uma quebra circular no para-brisa evidenciar o local de impacto da cabeça. O 
acidentado apresentou fratura craniana, deformidade transversal do esterno, contusão cardíaca e ruptura dos 
alvéolos pulmonares. A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva de espanto do motorista ao puxar e 
segurar o fôlego, pois a compressão súbita do tórax produziu a ruptura dos alvéolos, assim como se estoura um 
saco de papel inflado. Sobre essa lesão pulmonar, é CORRETO afirmar: 
 

a) pelo Princípio de Pascal, o aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos foi inversamente 
proporcional ao volume ocupado pelo fluido, cuja massa rompeu as paredes inferiores dos alvéolos. 

b) pelo Princípio de Pascal, o aumento da pressão anteroposterior sobre o ar contido nos alvéolos por 
ação de pressão externa foi transmitido a todos os pontos do fluido, inclusive à parede dos alvéolos. 

c) pelo Princípio de Arquimedes, o aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos foi inversamente 
proporcional ao volume ocupado pelo fluido, cuja massa rompeu as paredes inferiores dos alvéolos. 

d) pelo Princípio de Arquimedes, o aumento da pressão anteroposterior sobre o ar contido nos alvéolos 
por ação de pressão externa foi transmitido a todos os pontos do fluido, inclusive à parede dos alvéolos. 
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QUESTÃO 69 
A força gravitacional desempenha um papel fundamental na estabilidade dos organismos vivos. Dentro de uma 
espaçonave em órbita os tripulantes experimentam uma aparente perda de peso, situação denominada de estado 
de imponderabilidade. No caso de um astronauta em um ambiente onde a gravidade é praticamente nula, é 
CORRETO afirmar: 

a) o cérebro será menos irrigado por correntes sanguíneas. 
b) a pressão para baixo, sobre a coluna vertical, torna-se maior. 
c) o seu coração bombeia mais facilmente sangue para todas as regiões do seu corpo. 
d) a quantidade de movimento linear do fluido sanguíneo passa a ser uma função da densidade do sangue. 

 

QUESTÃO 70 
O poraquê (Electrophorus electricus) é um peixe da espécie actinopterígio, gimnotiforme, que pode chegar a 
três metros de comprimento, e atinge cerca de trinta quilogramas. É uma das conhecidas espécies de peixe-
elétrico, com capacidade de geração elétrica que varia de 300 até 1.500 volts, aproximadamente. Sobre as 
interações elétricas no poraquê, é CORRETO afirmar: 

a) uma pessoa com uma resistência de 100.000 Ω poderá segurar, com as duas mãos, tranquilamente, 
um poraquê de 300 volts, já que através dela passará uma corrente menor que 0,070 ampères, valor 
que poderia causar distúrbios sérios e provavelmente fatais. 

b) uma corrente de 0,1 ampères passará pelo corpo de uma pessoa com a pele totalmente molhada, com 
resistência de apenas 1.000 Ω, quanto ela tocar, com as duas mãos, um poraquê de 1.000 volts. 

c) uma pessoa, com uma resistência elétrica de 100.000 Ω, ao tocar, com as duas mãos no poraquê, cuja 
voltagem é de 300 volts, terá produzida em seu corpo uma corrente de 30 mA ampères. 

d) qualquer pessoa pode tocar livremente o poraquê, pois choques elétricos não superaquecem tecidos 
nem lesam quaisquer funções normais do corpo humano. 

 

QUESTÃO 71 
Em 15 de abril de 1875, na França, o balão Zenith voou a uma altitude de 8.600 m. Dois dos seus tripulantes 
morreram em decorrência das mudanças funcionais promovidas pela altitude. Sobre esses tipos de mudanças 
numa pessoa saudável e normal, é CORRETO afirmar: 

a) os efeitos apenas serão sentidos em altitudes superiores a 8000 m, quando a frequência respiratória 
aumenta drasticamente. 

b) o que ocasionou a morte dos dois tripulantes foi um efeito conhecido como hipoxia, ou seja, o alto 
fornecimento de oxigênio. 

c) os efeitos se devem essencialmente à diminuição da pressão atmosférica, o que é consequência da 
diminuição da densidade do ar. 

d) já em baixas altitudes, próximas de 1.000 m, surgem uma série de distúrbios, como dificuldade de 
respirar, taquicardia, náusea, vômito e insônia. 

 

QUESTÃO 72 
Uma população humana foi acidentalmente exposta à radiação gama, cujas ondas são eletromagnéticas de 
grande frequência e equivalem a pequenos comprimentos de onda. A exposição foi letal em aproximadamente 
20% da população, e os sobreviventes foram monitorados por equipe médica especializada durante décadas. 
Sobre os efeitos da radiação sobre os indivíduos envolvidos nesse acidente, é CORRETO afirmar: 

a) a massa das partículas eletromagnéticas causou desvio nas ondas e, consequentemente, baixo poder 
de penetração na matéria biológica exposta. 

b) lesões por queimadura e desidratação foram a principal causa de letalidade, enquanto as mutações 
foram potencialmente danosas a prazo mais longo. 

c) mutações genéticas ocorreram por ionização da matéria, alterando o comportamento dos alelos em 
uma população e impedindo a evolução por desequilíbrio gênico. 

d) a baixa capacidade de penetração dessas ondas eletromagnéticas minimizou os danos genéticos no 
núcleo celular, sem alteração significativa das frequências alélicas. 
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O texto a seguir refere-se às questões de 73 a 76. 
  

Os Dez Mais Belos Experimentos da Física 
 

A edição de setembro de 2002 da revista Physics World apresentou o resultado de uma enquete realizada entre seus 
leitores sobre o mais belo experimento da Física. Na tabela abaixo são listados os dez experimentos mais votados. 
 

1) Experimento da dupla fenda de Young, realizado com 
elétrons. 

6) Experimento com a balança de torsão, realizada 
por Cavendish. 

2) Experimento da queda dos corpos, realizada por 
Galileu. 

7) Medida da circunferência da Terra, realizada por 
Erastóstenes. 

3) Experimento da gota de óleo, realizada por Millikan. 
8) Experimento sobre o movimento de corpos num 
plano inclinado, realizado por Galileu. 

4) Decomposição da luz solar com um prisma, realizada 
por Newton. 

9) Experimento de Rutherford. 

5) Experimento da interferência da luz, realizada por 
Young. 

10) Experiência do pêndulo de Foucault.  

 

QUESTÃO 73 
 

O segundo experimento mais belo da Física, eleito pelos leitores da revista Physics World, foi o realizado por 
Galileu Galilei, na Itália, na famosa torre de Pisa. Acredita-se que ele tenha soltado no mesmo instante três 
objetos de massas diferentes, em que M1> M2> M3. Desconsiderando-se as possíveis resistências dos corpos 
com o ar, durante toda a descida, as velocidades dos corpos ao chegar ao solo são? 
 

a) V1 = V2 = V3  
b) V1 > V2 > V3 
c) V1< V2< V3 
d) Não é possível relacionar as velocidades, já que não conhecemos a forma e a densidade dos objetos 

nem o tempo de queda. 
 

QUESTÃO 74 
 

O experimento de decomposição (dispersão) da luz solar, realizado por Newton, é extraordinariamente simples, 
sendo necessário somente um prisma. Como ilustra a figura abaixo, ao passar por um prisma, a luz solar, que é 
branca, se decompõe nas cores do arco-íris. 

 

Com relação aos fenômenos da luz ao atravessar o prisma, é CORRETO afirmar: 
 

a) Na dispersão da luz, a luz monocromática de maior frequência sofrerá o menor desvio. 
b) Num prisma, a dispersão da luz branca é menos acentuada que numa única superfície dióptrica. 
c) A separação da luz branca nas cores do arco-íris é possível porque cada cor tem um índice de refração diferente. 
d) Neste experimento, Newton demonstrou que, combinando dois ou mais prismas, é possível decompor a luz 

branca, porém a sua recomposição não é possível. 
 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 75 
 

Embora as experiências realizadas por Millikan tenham sido muito trabalhosas, as ideias básicas nas quais elas 
se apoiam são relativamente simples. Simplificadamente, em suas experiências, R. Millikan conseguiu 
determinar o valor da carga do elétron equilibrando o peso de gotículas de óleo eletrizadas, colocadas em um 
campo elétrico vertical e uniforme, produzido por duas placas planas ligadas a uma fonte de voltagem, 
conforme ilustrado na figura abaixo. 

 
Supondo que cada gotícula contenha cinco elétrons em excesso, ficando em equilíbrio entre as placas separadas 
por d = 1,50 cm e submetendo-se a uma diferença de potencial VAB = 600 V, a massa de cada gota vale, em kg: 
 

a) 1,6x10-15 
b) 3,2x10-15  
c) 6,4x10-15 
d) 9,6x10-15 

 

QUESTÃO 76 
 

O décimo mais belo experimento da Física é o do pêndulo de Foucault. Neste experimento, realizado em 1851, 
o francês Jean-Bernard Leon Foucault  
 

a) calculou o módulo da aceleração da gravidade local. 
b) reforçou a existência do campo magnético terrestre. 
c) demonstrou  que a Terra tem forma arredondada. 
d) provou que a Terra gira em torno do seu eixo. 

 

QUESTÃO 77 
 

A produção de veículos no Brasil cresceu 18,3%, nos sete primeiros meses do ano de 2010, em relação a igual 
período em 2009. As fábricas atingiram 2,07 milhões de unidades nos sete primeiros meses do ano de 2010, de 
acordo com os dados que englobam automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões.  

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/778188-producao-de-veiculos-cresce-18-no-ano-no-pais.shtml.>. Acesso em: 9 ago. 2010. 
 

De acordo com os dados apresentados, o número de veículos fabricados no Brasil, nos sete primeiros meses 
do ano de 2009, em milhões de unidades, foi aproximadamente igual a: 

a) 1,69 
b) 1,75 
c) 2,45 
d) 2,53 
 

QUESTÃO 78 
 

O dono de uma lanchonete comprou uma certa quantidade de sanduíches naturais por R$ 180,00 e vendeu todos, exceto 
seis, com um lucro de R$ 2,00 por sanduíche. Com o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a mais que na compra 
anterior, pagando o mesmo preço por sanduíche. Nessas condições, o preço de custo de cada sanduíche foi de:  
 

a) R$ 6,00 
b) R$ 5,00 
c) R$ 3,00 
d) R$ 2,00 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 79 
 

O gráfico abaixo mostra a evolução da taxa de desemprego no Brasil, nos meses de junho, de 2002 a 2010, nas 
seis regiões metropolitanas abrangidas pela pesquisa.   

 

Disponível em: <http://www.ibge.br.>.  Acesso em: 9 ago. 2010. (Adaptado). 
 

Supondo que a taxa de desemprego, em junho de 2011, seja igual à média aritmética das três menores taxas 
apresentadas no gráfico, então o seu crescimento, em relação à taxa de junho de 2010, é aproximadamente igual a: 
 

a) 7,7% 
b) 9,0% 
c) 10,0% 
d) 13,5% 

 

QUESTÃO 80 
O formato dos papéis que utilizamos, tais como A0, A1, A2, A3, A4....A10, tem uma relação muito interessante, 
conforme descreveremos a seguir. Partindo do papel A0, obtém-se o papel A1 do seguinte modo: o menor lado do 
papel A1 é a metade do maior lado do papel A0, e o maior lado do papel A1 é igual ao menor lado do A0.  Do 
mesmo modo, a folha do papel A2 é obtida da folha A1, a folha do papel A3 é obtida da folha de papel A2 e assim 
sucessivamente. Considerando que as folhas de papel descritas acima são retangulares e que os papéis como 
A0, A1, A2, A3, A4....A10 são semelhantes, então a razão entre o maior  e o menor lado do papel A4 é igual a: 
 

a) 2  
b) 2 

c) 1
2  

d) 2
2  

Espaço para rascunho 
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Espaço para rascunho 
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VALORES DE CONSTANTES E GRANDEZAS FÍSICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABELA TRIGONOMÉTRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIAGRAMA DO ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 

– aceleração da gravidade                        g = 10 m/s2 
– calor específico da água                        cágua = 1,0 cal/(g°C) = 4,2 x 103 J/(kg°C) 
– carga do elétron (em módulo)                e = 1,6 x 10–19 C 
– constante da lei de Coulomb                  k = 9,0 x 109 Nm2/C2 
– constante de Avogrado                          NA = 6,0 x 1023 mol –1 
– constante de gravitação universal         G = 6,7 x 10–11 Nm2/kg2 
– constante de Planck                               h = 6,6 x 10–34 J s 
– constante universal dos gases               R = 8,3 J/(mol K) 
– densidade da água                                 dágua = 1,0 x 103 kg/m3 
– massa do elétron                                    melétron = 9,1 x 10–31 kg 
– massa do próton                                     mpróton = 1,7 x 10–27 kg 
– velocidade da luz no vácuo                     c = 3,0 x 108 m/s 
– velocidade do som na água                    vsom, água = 1450 m/s 
– velocidade do som no ar                         vsom, ar = 340 m/s 

– constante dielétrica do tolueno                εt = 2,3  
– constante dielétrica do vácuo                  εv = 1,0 
– calor específico do ar                              car = 0,24 cal/(g°C) 
– densidade do ar                                      dar =  1,2 g/L 
– conversão de caloria para Joule             1 cal = 4,2 Joule 
– calor latente de fusão do gelo                 LF, gelo = 80 cal.g-1 

ângulo θ sen (θ) cos (θ) 
50° 0,766 0,643 
55° 0,819 0,574 
60° 0,866 0,500 
65° 0,906 0,423 
70° 0,940 0,342 
75° 0,966 0,259 
80° 0,985 0,174 
85° 0,996 0,087 
90° 1,00 0,000 

ângulo θ sen (θ) cos (θ)
0° 0,000 1,000 
5° 0,087 0,996 

10° 0,174 0,985 
15° 0,259 0,966 
20° 0,342 0,940 
25° 0,423 0,906 
30° 0,500 0,866 
35° 0,574 0,819 
40° 0,643 0,766 
45°  0,707 0,707 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Questão Alternativas 
41 a b c d 
42 a b c d 
43 a b c d 
44 a b c d 
45 a b c d 
46 a b c d 
47 a b c d 
48 a b c d 
49 a b c d 
50 a b c d 
51 a b c d 
52 a b c d 
53 a b c d 
54 a b c d 
55 a b c d 
56 a b c d 
57 a b c d 
58 a b c d 
59 a b c d 
60 a b c d 
61 a b c d 
62 a b c d 
63 a b c d 
64 a b c d 
65 a b c d 
66 a b c d 
67 a b c d 
68 a b c d 
69 a b c d 
70 a b c d 
71 a b c d 
72 a b c d 
73 a b c d 
74 a b c d 
75 a b c d 
76 a b c d 
77 a b c d 
78 a b c d 
79 a b c d 
80 a b c d 

Questão Alternativas 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 
31 a b c d 
32 a b c d 
33 a b c d 
34 a b c d 
35 a b c d 
36 a b c d 
37 a b c d 
38 a b c d 
39 a b c d 
40 a b c d 


