
1 - Você receberá do fiscal um caderno de questões, um caderno de respostas e um cartão de respostas.
2 - O caderno de questões contém o tema da redação, as 40 questões objetivas, as 5 questões discursivas da

sua disciplina específica  e o espaço para o rascunho da redação. Verifique se o caderno não contém
rasuras ou falhas na paginação.

3 - Verifique se seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade estão corretos.
4 - Você dispõe de cinco horas para fazer a prova, inclusive a marcação do cartão de respostas. Faça-a

com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.
5 - Utilize caneta preta ou azul para a marcação do cartão de respostas e para responder às questões discursivas.
6 - Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas de respostas sendo apenas uma delas a correta.

A questão com mais de uma alternativa assinalada receberá pontuação zero.
7 - Você não pode usar calculadora ou qualquer tipo de equipamento. Por favor, desligue o seu celular.
8 - Após o início das provas, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, sessenta minutos.
9 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas assinado e o caderno de respostas.
10 - Caso necessite algum esclarecimento solicite a presença do chefe de local.

INSTRUÇÕES
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REDAÇÃO

Este ano, a obra A origem das espécies (1859), do naturalista inglês Charles Darwin, completa 150 anos. Os conceitos
darwinianos mudaram o mundo e são definidores de muitas questões das ciências humanas e da cultura contemporânea.

Atualmente, as pesquisas científicas com células-tronco embrionárias, conforme mostram os textos a seguir, causam
bastante polêmica, assim como aconteceu à época com as ideias de Darwin.

CÉLULAS-TRONCO
As células-tronco podem ser adultas ou embrionárias. As adultas podem ser obtidas da medula óssea, por exemplo.
As embrionárias proveem de embriões, isto é, óvulos fecundados em fase inicial de desenvolvimento (em torno de
7 dias). Todos os seres humanos um dia foram embriões e, portanto, um conjunto de células-tronco embrionárias.
Diferentemente das células adultas, as embrionárias podem tornar-se qualquer tipo de tecido, enquanto as adultas
são menos versáteis.

VISÃO ÉTICA
Eticamente falando, o uso das células-tronco adultas não representa problemas. Trata-se de um procedimento
equiparável ao de transplante de tecido no próprio corpo. Retiram-se as células-tronco da própria pessoa e injetam-
se no lugar onde o tecido está danificado.
Diferente é o caso das células-tronco embrionárias. Elas só podem ser obtidas mediante manipulação de embriões,
que são, portanto, princípios de existência humana. Esses embriões são obtidos mediante a fecundação in vitro e
destinados à implantação com vistas à gestação. Como nem todos são implantados, prevê-se o seu congelamento,
mas não sua destruição. Agora se pretende utilizá-los, após três anos, para pesquisa.

A QUESTÃO JURÍDICA
Já que a vida começa na concepção, não se justifica que seres humanos, como se fez nos campos de concentração
de Hitler, sejam objeto de manipulação embrionária. Portanto, a lei aprovada, do ponto de vista jurídico, é
inconstitucional.

(Células-tronco e ética cristã In: Jornal Missão Jovem)

Cientistas de todo país manifestam opinião favorável ao uso de
células-tronco embrionárias em pesquisa

O principal impeditivo para o uso de tais células, na opinião dos cientistas contrários a estas pesquisas, é o
julgamento ético. A pergunta “É moralmente aceitável a destruição do embrião humano para sua utilização em
pesquisas?” chegou ao STF* e mobiliza a opinião pública. Para os cientistas favoráveis, não se trata de ética:
“não é um debate sobre ética, mas sim sobre o direito dos pais sobre um material biológico por eles gerado.
Qualquer casal deve ter o direito de decidir se os embriões restantes do processo de fecundação assistida
serão destruídos (uma vez que após três anos de criopreservação não poderão mais ser implantados) ou
doados para fins de pesquisa. Do mesmo modo que células sanguíneas são doadas para transfusão, que
células de medula óssea são doadas para transplante ou que espermatozóides e óvulos são doados para
reprodução assistida, os casais devem poder optar pela doação de embriões em excesso gerados no processo
de fertilização in vitro”, afirma Ricardo Ribeiro dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Terapia
Celular e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz.

(Karla Bernardo Montenegro)

Após a leitura dos textos antes apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo, de 25 a 30 linhas e
respeitando a norma culta da língua portuguesa, em que você se posicione sobre o fato de as pesquisas com
células-tronco embrionárias ferirem a dignidade humana.

*STF = Supremo Tribunal Federal



Vestibular/2009-2

4

QUESTÕES OBJETIVAS

LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURA BRASILEIRA

MISSÃO  CUMPRIDA
Você talvez não tenha se dado conta, irmão.

Em Edimburgo, onde fundiram a célula mamária
de uma ovelha com o óvulo de outra e criaram
uma terceira, ou repetiram a primeira, o homem
começou a ficar obsoleto. Você eu não sei, mas
eu já estou me sentindo como um disco de vinil.
A não ser pelos cientistas que, impensadamente,
decretaram seu próprio fim fazendo a experiência,
nenhum macho participou do processo de
reprodução da nova ovelha. Teoricamente, o
espermatozóide perdeu sua função no mundo.
            Os produtores de espermatozóides somos
nós. Temos o monopólio. Ao contrário dos
fabricantes de lampiões a gás, que rapidamente
ajustaram-se à eletricidade, não podemos adaptar
nossa produção mudando um detalhe. Não temos
nem o recurso da fraude, de fazer espermatozóide
passar por óvulo para não perder o mercado. Não
cola. Em pouco tempo seremos o gênero supérfluo.
Não dou até 2075, 76, por aí, para desaparecermos
da face da Terra. Como o óvulo é imprescindível
para o novo método de procriação, é óbvio que
produzirão mais mulheres que homens. E cedo ou
tarde elas farão a pergunta: para o que é mesmo que
serve o homem? As profissões tradicionalmente
masculinas – estivador, gigolô, chefe de cozinha,
drag queen, zagueiro central, etc. – estarão
dominadas pela automação ou pelas próprias
mulheres. Com nossa crescente desmoralização,
perderemos até o valor como objetos sexuais, pois
quem vai querer um acuado na cama? (Isso se ainda
existir o sexo como o conhecemos. Prevejo que os
homens que restarem tentarão escapar do
aniquilamento reunindo-se em bandos renegados,
nas florestas que sobrarem. Fugirão das mulheres
e, com ironia histórica, só farão sexo com ovelhas).
Cedo ou tarde elas decidirão nos cancelar em
definitivo.

Estávamos no mundo para fazer
espermatozóides. A Capela Sistina, a Nona
Sinfonia, a Itaipu Binacional - foi tudo produção
secundária, tudo bico. Nossa missão era
fornecer espermatozóide. Nossa missão acabou.

(VERISSIMO, L. F. In: Jornal do Brasil, 26 de fevereiro de 1997)

1 - No texto Missão cumprida, defende-se que:

(A) a função do macho é fornecer espermatozóide para
experiências científicas;

(B) os cientistas detêm o monopólio da produção de
espermatozóide em laboratório;

(C) o espermatozóide, teoricamente, perdeu a função para
a qual foi concebido;

(D) a missão do homem no mundo de fornecer
espermatozóide constitui uma ironia;

(E) o homem queria participar da reprodução da nova
ovelha, doando espermatozóide.

2 - A palavra irmão em “Você talvez não tenha se dado
conta, irmão” funciona como vocativo porque serve para:

(A) estabelecer um diálogo com o leitor;
(B) particularizar  a palavra irmão;
(C) comentar o assunto do texto;
(D) individualizar o narrador da crônica;
(E) indeterminar o sentido da palavra você.

3 - Na frase “perderemos até o valor como objetos
sexuais”, o valor semântico da palavra até é semelhante ao
que se observa em:

(A) O cientista foi até o laboratório de química;
(B) A luta será decidida até o último momento;
(C) Não há dúvida de que até a ciência pode falhar;
(D) Ele até então pesquisava o assunto com prazer;
(E) Debateu-se o assunto do início até o fim.

4 - Do ponto de vista da adequação ao nível de linguagem
utilizado na crônica, as expressões “não cola” e
“tudo bico” são consideradas:

(A) chulas;
(B) coloquiais;
(C) formais;
(D) eruditas;
(E) incultas.

5 - O uso dos tempos verbais nas formas estávamos, era e
acabou,  no último parágrafo, ajuda a construir o seguinte
significado:

(A) As previsões de futuro tornaram-se fatos concluídos.
(B) Os fatos do passado são tomados como processo em

andamento.
(C) Os fatos do passado ocorrem ao momento em que se

fala.
(D) As previsões ocorreram posteriormente ao tempo em

que se fala.
(E) A visão do futuro é tomada como hipótese irrealizável.
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HISTÓRIA

6 - Leia com atenção os primeiros relatos sobre as terras
descobertas:

“É certo que a beleza destas ilhas, com seus montes e suas
serras, suas águas e seus vales regados por rios
caudalosos, é um espetáculo tal que nenhuma outra terra
sob o Sol pode parecer melhor ou mais magnífica.”

(Diário de Colombo, 1492)

“A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados,
de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem
cobertura alguma. Nem fazem caso de encobrir ou deixar
de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara.
Acerca disso são de uma inocência...”

(Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500)

Assinale a opção que melhor revela o imaginário que se
construiu na Europa sobre as terras descobertas:

(A) apesar dos primeiros encontros terem sido amistosos, a
exploração da terra era inviável em razão de sua pobreza
natural;

(B) o ambiente natural era inóspito ao colonizador, o que tornava
a terra descoberta comparável a um inferno terrestre;

(C) as terras eram atrativas, uma vez que os primeiros contatos
mostravam uma sociedade com costumes muito
semelhantes aos dos colonizadores;

(D) as populações locais eram violentas e contrárias a qualquer
tipo de aproximação porque viam os colonizadores como
invasores;

(E) a idéia de paraíso estava baseada na ênfase dada às qualidades
da terra descoberta e na docilidade dos povos locais.

7 - “O processo formal de criação da Organização das
Nações Unidas, ONU, começou com a assinatura da Carta
das Nações Unidas por 51 países, na cidade norte-
americana de São Francisco, em 26 de junho de 1945, e
foi concluído com sua ratificação e entrada em vigor, em
24 de outubro do mesmo ano.”
(GONÇALVES, Williams. Relações Internacionais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000)

Com relação à ONU é correto afirmar que:

(A) foi criada como sistema de segurança internacional em
substituição à Sociedade das Nações;

(B) exerceu o papel de liderança militar e política na luta contra
o nazifascismo durante a segunda guerra mundial;

(C) sinalizou o início da guerra fria, uma vez que a instituição
foi integrada exclusivamente por países capitalistas;

(D) combateu todos os movimentos de descolonização,
considerados como fator de instabilidade da ordem
internacional;

(E) excluiu os estados muçulmanos, uma vez que era
composta apenas por Estados laicos.

8 - “A sociedade escrava carioca era diferente porque a
maioria dos escravos fora forçada a deixar tudo e todos para
trás.  Para esses ´outsiders´, não havia famílias extensas para
aliviar o fardo da escravidão, nem culturas familiares para
sustentar laços com gerações passadas.  Famílias, culturas e
comunidades tinham de ser forjadas novamente na cidade.
O desafio para um escravo no Rio era criar uma vida com
sentido em meio a indivíduos díspares que compartilhavam
poucos valores, criar um grupo a partir do caos de muitos.”
(KARASH, M.C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. SP: Companhia das Letras, 2000)

A partir do trecho acima, que descreve a sociedade carioca
do século XIX, podemos concluir que:

(A) os negros africanos se socializaram facilmente, uma vez
que encontraram comunidades negras escravizadas,
dotadas de uma cultura homogênea;

(B) os negros africanos encontraram na cidade condições
socioculturais que lhes permitiram reproduzir os
costumes de suas comunidades de origem;

(C) os negros africanos encontraram uma sociedade carioca,
majoritariamente branca, avessa a qualquer tipo de
interação social e cultural;

(D) os negros africanos encontraram comunidades negras
diversificadas, cujas diferenças se relacionavam ao lugar
de nascimento;

(E) o sentimento de igualdade encontrado no interior das
comunidades negras permeou as relações entre brancos
e negros.

9 - “Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início uma
nova fase de governos civis, porém com pesadas heranças
históricas, pois as mudanças assistidas no país nos quinze
anos transcorridos desde que Getúlio Vargas assumira o poder
haviam marcado profundamente a sociedade brasileira.”
(LOPES, A. & MOTTA, C. G.. História do Brasil: uma interpretação. SP: SENAC, 2008)

Uma das heranças históricas do governo Vargas (1930/1945) foi:

(A) a política externa de alinhamento incondicional à URSS;
(B) o estabelecimento da legislação trabalhista;
(C) a reforma agrária que implicou no fim dos latifúndios;
(D) a política de privatização do ensino superior;
(E) a manutenção da política nuclear brasileira.

10 - “A derrubada do xá do Irã, em 1979, foi de longe a
maior de todas as revoluções da década de 1970, e que
entrará na história como uma das grandes revoluções
sociais do século XX.”

 (HOBSBAWN, E. J. A era dos Extremos: o breve século XX. SP: Companhia das Letras, 1995)

Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente a
Revolução Iraniana:

(A) a última revolução socialista do século XX;
(B) um movimento liberal-democrático com características

de uma revolução burguesa;
(C) uma resposta ao impacto de modernização sob forte

influência norte-americana;
(D) uma ação militar dos EUA por temer a implantação de

um estado islâmico;
(E) o início do fim da guerra fria, uma vez que contou com o

apoio da URSS.
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GEOGRAFIA

11- Mata ciliar é a formação vegetal natural nas margens
dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa - Ilustração:

Wellington Cavalcante

Uma importante função desempenhada pelas matas ciliares é:

(A) ampliar a erosão das margens;
(B) depreciar a biodiversidade local;
(C) aumentar a sedimentação no leito dos rios;
(D) servir como fonte de lenha para a população;
(E) aumentar a quantidade e a qualidade dos cursos d’água.

12 - Analise as afirmativas a seguir sobre o espaço agrário
brasileiro:

I - Usa uma grande quantidade de mão-de-obra sazonal.
II - Apresenta uma grande quantidade de propriedades

improdutivas.
III - Possui uma estrutura fundiária com elevado grau de

concentração da posse da terra.
IV - Utiliza uma série de técnicas de cultivo que podem

provocar graves impactos ambientais.

Estão corretas as afirmativas:

(A)  I e II, apenas;
(B)  I e III, apenas;
(C)  II e IIII, apenas;
(D)  II, III e IV;
(E)  I, II e IV.

13 -  Com novo PIB, Brasil tem IDH de ‘primeiro mundo’
      Terça, 3 de abril de 2007, 07h49  Terra Magazine

“IDH sobe e Brasil entra no clube do Alto Desenvolvimento
Humano”; “Para a ONU, Brasil já não é um país pobre”;
“Com PIB e renda maiores, país chega ao primeiro mundo
da área social”. Manchetes como estas estarão em todos
os jornais quando a ONU atualizar, com novo PIB brasileiro,
a base de dados que alimenta o cálculo do IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano).

Daniel Brumatti

Apesar da manchete, o Brasil não pode ser considerado um
país do Primeiro Mundo porque:

(A)  possui ainda elevados índices de desigualdade social
e precariedade de condições de vida;

(B)  amplia o endividamento externo para promover o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);

(C)  apresenta grande subordinação política em relação aos
países desenvolvidos;

(D)  permanece com significativos índices de agressão ao
meio ambiente;

(E)  realiza reduzidos investimentos no desenvolvimento
de tecnologias militares.

14 - Quatro décadas é o tempo que resta de vida para a Mata
Atlântica (...) se o atual ritmo de destruição for mantido.

Roberta Jansen - O Globo 27 de maio de 2009

São fatores responsáveis pelo desmatamento da Mata
Atlântica:

(A) a construção de rodovias e o êxodo rural;
(B) a extração madeireira e o agronegócio;
(C) a exploração mineral e a mudança climática;
(D) a especulação imobiliária e a urbanização;
(E) a expansão interna das cidades e industrialização.

15 - As alternativas a seguir apresentam conceitos muito
comuns no estudo da Geografia Urbana e uma definição
para cada um deles.

Assinale a opção em que a definição corresponde
corretamente ao conceito.

(A) megacidade – cidade que possui mais de 1 milhão de
habitantes;

(B) conurbação – diferentes níveis de poder
desempenhados pelas cidades;

(C) urbanização – crescimento da população rural em ritmo
mais veloz do que o da população urbana;

(D) cidade global – centro de onde partem as diretrizes de
funcionamento da economia mundial;

(E) hierarquia urbana – conjunto de municípios integrados
economicamente a uma cidade central.
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BIOLOGIA

16 - A vida surgiu na Terra há cerca de 3,5 x 109 anos. Nessa
época praticamente não existia oxigênio na atmosfera. Como
o ozônio [ O

3
 ] é formado quando o oxigênio [O

2
] é irradiado

por raios ultravioleta provenientes do Sol, podemos
concluir que a camada de ozônio não existia naquela época.
O ozônio absorve a radiação de onda curta, como a radiação
ultravioleta. A presença da camada de ozônio impede que a
radiação ultravioleta atinja a superfície da Terra. A radiação
ultravioleta causa grandes alterações das moléculas dos
ácidos nucléicos.

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir:

I- O oxigênio presente na atmosfera atualmente é, em
grande parte, o oxigênio produzido pelo processo de
fotossíntese desde o aparecimento de seres clorofilados.

II- Quando os primeiros organismos vivos surgiram na
Terra não havia oxigênio na atmosfera, logo os primeiros
seres vivos eram anaeróbicos.

III- A água tem a capacidade de absorver grande parte da
radiação ultravioleta, logo podemos concluir que os
primeiros seres vivos não poderiam estar na superfície
da Terra, mas sim dentro da água, pois a radiação
ultravioleta provocaria mutações nocivas.

IV- O ozônio é o principal gás do efeito estufa. A sua
eliminação provocará o resfriamento da Terra.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV apenas;
(C) I, II e III apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.

17 - Três famílias estão representadas nos heredogramas abaixo
(I, II, III). Os quadrados são homens, os círculos são mulheres.
Os indivíduos em preto são afetados por alguma doença
hereditária que pode ser dominante ou recessiva. A análise dos
heredogramas revela que uma família é afetada por uma doença
recessiva, outra família por uma doença dominante e uma outra
família por uma doença que pode ser recessiva ou dominante
pois o heredograma não contém informações suficientes para
esclarecer a dominância ou recessividade da doença.

A classificação correta dos heredogramas apresentados é:

(A) I recessiva;  II dominante;  III dominante ou recessiva;
(B) I recessiva;  II recessiva; III dominante;
(C) I recessiva ou dominante; II dominante;  III recessiva;
(D) I recessiva;  II dominante ou recessiva;  III dominante;
(E) I dominante;  II dominante;  III dominante ou recessiva.

18 - Na área ocupada pelos oceanos, a quantidade de água
que cai na forma de chuva é menor que a quantidade de
água evaporada nessa área, uma diferença de 40.000
quilômetros cúbicos.  Nas áreas continentais, a quantidade
de água que cai na forma de chuva supera a quantidade de
água evaporada nessas áreas.

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir:

I- A área ocupada pelos oceanos é cerca de três vezes
maior que a área ocupada pelos continentes, logo a
quantidade de água das chuvas que cai nos oceanos
supera a quantidade de água evaporada dos oceanos.

II- Nas áreas continentais, o sol aquece a água com muita
intensidade provocando a evaporação de grande
quantidade de água que cairá em forma de chuva. Isso
explica a maior quantidade de água que cai sob a forma
de chuva nos continentes.

III- Os ventos sopram tanto do mar para a terra como vice-
versa. Os ventos têm a capacidade de transportar a água
em forma de vapor das nuvens do mar para a terra e vice-
versa.

IV- A água evaporada dos oceanos que não cai na forma
de chuva sobre os oceanos é empurrada pelo vento
para os continentes lá caindo sob a forma de chuva.
Isso explica o destino dos 40.000 quilômetros cúbicos
de água evaporada dos oceanos.

As afirmativas corretas são:

(A) I e II;
(B) I e III;
(C) II e III;
(D) II e IV;
(E) III e IV.

19 -                      Peixes contra a dengue

Para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
a Prefeitura de Paracambi resolveu usar a criatividade. Nenhum
inseticida ou qualquer outra arma química está sendo usado
para acabar com os mosquitos. Técnicos do Centro de Controle
de Zoonoses do município  passaram a usar uma arma natural
e ecologicamente correta: o peixe barrigudinho. Eles decidiram
aproveitar um predador natural para tentar solucionar o
problema. Transferiram alguns peixes para lagos e até valões,
há dois meses, e os resultados têm sido muito bons.

(Adaptado do Jornal  O Globo, 08 de março de 2005)

O peixe em questão, sendo um predador natural das larvas
do mosquito, atua como controle biológico uma vez que:

(A)  evita a proliferação do vírus da dengue na água;
(B)  evita a proliferação de novos mosquitos fêmeas

transmissores;
(C)  evita a proliferação de novos mosquitos machos

transmissores;
(D)  contrai a doença ao comer as larvas, impedindo a

disseminação da doença;
(E)  compete com outros peixes que poderiam facilitar a

disseminação da doença.
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20 - Muitos animais como, por exemplo, o anu-preto
(Crotophaga ani) e o gado bovino, em algumas partes do
Brasil  não vivem isolados e mantêm relações permanentes
entre si. Ao se alimentar dos carrapatos que infestam o
gado bovino, o anu-preto estabelece com esse último uma
relação específica à qual denominamos:

(A) competição;
(B) predatismo;
(C) mutualismo;
(D) parasitismo;
(E) comensalismo.

MATEMÁTICA

21 -  O gráfico a seguir mostra as temperaturas médias
anuais (em ºC) na superfície terrestre no período de
1860 a 2000.

Fonte: http://www.memorial.sp.gov.br/memorial

Com relação às temperaturas apresentadas no gráfico, é
correto concluir que:

(A)  a média aritmética de todas as temperaturas
apresentadas no gráfico é igual a zero;

(B)  a média aritmética das temperaturas apresentadas de
1860 a 1930 é maior do que a média das temperaturas
apresentadas de  1940 a 2000;

(C) a média aritmética das temperaturas apresentadas de
1940 a 1970 é igual à média das temperaturas
apresentadas de 1900 a 1930;

(D) a média aritmética das temperaturas apresentadas de
1910 a 1940 é menor do que a média das temperaturas
apresentadas de 1940 a 1970;

(E) a média aritmética das temperaturas apresentadas no
gráfico de 1900 a 1940 é igual à média das temperaturas
apresentadas de 1940 a 2000.

22 - Uma corda de comprimento igual a 62m é cortada em
cinco pedaços, sequencialmente, de modo que cada pedaço
tem o dobro do comprimento do pedaço anterior.  O
comprimento do maior pedaço obtido é igual a:

(A) 64m
(B) 62m
(C) 32m
(D) 18m
(E) 5m

23 -  Um programa de computador apresentou parte do gráfico
de uma  função polinominal de segundo grau com coeficientes

reais,  f : R → R ,  como mostrado na figura a seguir:

Pode-se, então, concluir que a função f :

(A) tem duas raízes reais distintas;
(B) tem apenas uma raiz real;
(C) tem duas raízes reais negativas;
(D) não possui raízes reais;
(E) possui uma raiz complexa.

24 - Um concurso vestibular foi aplicado a 32.000 candidatos.
Sabe-se que 15.000 candidatos acertaram mais do que 10
questões. Sabe-se, também, que 20.000 candidatos acertaram
menos do que 20 questões. Pode-se concluir que o número
de candidatos que acertaram mais de 10 questões  e menos
de 20 questões foi igual a:

(A) 2000
(B) 3000
(C) 5000
(D) 12000
(E) 17000

25 - Dois painéis retangulares idênticos (MNPQ e MSRQ)
são dispostos formando um ângulo ( PQR) de 90º entre eles
como mostra a figura a seguir.

Sabe-se que NP mede 4m e que PQ mede 3m. Deseja-se ligar
os pontos N e R por um fio de modo a sustentar os painéis.
Calculando-se, então, a distância entre os pontos N e R
obtém-se:

(A) 4 m
(B)  3 √ 2 m
(C)   5 m
(D) √ 17 m
(E)  √ 34 m

^
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26 - Uma empresa japonesa pretende lançar, em breve,  um
celular recarregado com luz solar.
As baterias solares utilizam o silício como matéria-prima
básica. Após sua purificação, ele é fundido num cristal
cilíndrico e fatiado por serra com dentes de diamante (forma
alotrópica do carbono) que passam por etapas de limpeza e
recozimento quando é acrescentado fósforo.

O símbolo e o número atômico dos elementos em destaque
são, respectivamente:

(A) 
14

Si, 
6
C e 

9
F

(B) 
32

S, 
12

C e 
19

F

(C) 
15

P, 
6
D e 

14
Si

(D)
 16

S, 
12

D e 
31

P

(E) 
14

Si, 
6
C e 

15
P

27 - A fórmula química mostrada a seguir é a da glicose,
substância sintetizada pelas plantas no processo da
fotossíntese.

Glicose

Os grupos funcionais presentes na molécula da glicose são:

(A) éster e éter;
(B) éter e cetona;
(C) aldeído e éster;
(D) cetona e álcool;
(E) álcool e aldeído.

28 - A tabela mostra algumas propriedades das substâncias

enxofre (S
8
), sal de cozinha (NaCl ) e água (H

2
O).

Substância Solubilidade Temperatura Temperatura
em água de Fusão de ebulição

(°C) (°C)

Enxofre Insolúvel 113 445

Sal de cozinha solúvel 801 1413

Água - 0 100

Pequenas quantidades de enxofre em pó e de sal de cozinha
foram misturadas em um copo contendo água.

Uma sequência correta para a separação dessa mistura é:

(A) filtração (enxofre), destilação (água), restando sal de
cozinha;

(B) destilação (água), filtração (sal de cozinha), restando
enxofre;

(C) filtração (água), destilação (sal de cozinha), restando
enxofre;

(D) destilação (enxofre), filtração (água), restando sal de
cozinha;

(E) filtração (sal de cozinha), destilação (enxofre), restando
água.

29 - O Conselho Europeu para Pesquisa Nuclear (CERN) é
o principal centro de estudos sobre física de partículas. Os
perquisadores do CERN construíram um acelerador de
partículas denominado  LHC (do inglês, “Large Hadron
Collider”) com objetivo de estudar mais profundamente a
estrutura da matéria. Simplificadamente, sabemos que o
átomo é constituído de um núcleo  circundado por elétrons.

A respeito da estrutura atômica é  correto afirmar que:

(A) o núcleo é eletricamente neutro;
(B) o elétron é eletricamente neutro;
(C) o próton apresenta carga positiva;
(D) os prótons e os elétrons apresentam massas semelhantes;
(E) o nêutron apresenta carga negativa.

30 - Um dos processos químicos que tem sido bastante
debatido na mídia é a queima de combustíveis para obtenção
de energia e os efeitos do aumento de emissão dos gases
provenientes de sua combustão na atmosfera terrestre.
O metano (CH

4
) é o principal constituinte do gás natural e

sua combustão completa está apresentada a seguir.

CH4 (g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)

Para produzir 88g de CO
2
,
 
a quantidade de metano consumido

em sua combustão completa é:

(A) 16 g;
(B) 36 g;
(C) 1 mol;
(D) 2 mol;
(E) 4 mol.
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31- Da varanda de seu apartamento, a uma certa altura do
solo, um garoto joga uma pedra verticalmente para cima. O
gráfico da figura representa como a altura h da pedra em
relação ao solo varia em função do tempo entre o instante
do lançamento (t=0) e o instante em que a pedra chega ao
solo (t=3,0 s).

Supondo que todo o movimento da pedra se processe na
direção vertical, a distância total que ela percorre entre o
instante do lançamento e o instante em que chega ao solo é:

(A) 5 m;
(B) 10 m;
(C)  15 m;
(D)  20 m;
(E) 25 m.

32 - A figura representa um tubo em U, aberto em ambos os
ramos, que contém três líquidos, que não se misturam, em
equilíbrio hidrostático.

Como exemplo de pontos nos quais a pressão é a mesma,
podemos indicar:

(A) 1 e 3;
(B) 2 e 3;
(C) 4 e 5;
(D) 5 e 6;
(E) 1 e 6.

33 -  Um feixe de raios luminosos incide num espelho
côncavo paralelamente a seu eixo principal. Depois de se
refletirem no espelho, os raios convergem e incidem num
espelho plano perpendicular ao eixo principal do espelho
côncavo e distante 20cm de seu vértice V. Finalmente, depois
de refletidos pelo espelho plano, os raios convergem para
um ponto do eixo principal distante 15 cm do vértice V,
como mostra a figura.

A distância focal do espelho côncavo é:

(A) 5cm;
(B) 10cm;
(C) 15cm;
(D) 20cm;
(E) 25cm.

34 - Uma esfera de aço de pequenas dimensões  está suspensa
em um suporte por um fio ideal. A esfera oscila em um plano
vertical, com atritos desprezíveis, entre as posições extremas
A e B, como ilustra a figura. Na figura também estão indicados
quatro segmentos orientados a

1
, a

2
 a

3
  e a

4
.

A aceleração da esfera no instante em que ela passa pelo
ponto mais baixo de sua trajetória

(A) pode ser representada pelo segmento orientado a
1
;

(B) pode ser representada pelo segmento orientado a
2
;

(C) pode ser representada pelo segmento orientado a
3
;

(D) pode ser representada pelo segmento orientado a
4
;

(E) é nula.
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35 - A figura representa o gráfico pressão × volume para um
ciclo termodinâmico de um gás ideal. O ciclo é composto de
5 processos numerados como I, II, III, IV e V.

O processo que pode representar a etapa do ciclo em que a
temperatura permanece constante é:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

INGLÊS

LEIA O TEXTO I E RESPONDA AS QUESTÕES 36 e 37:

He Counts Your Words (Even Those Pronouns)

Texto I

James W. Pennebaker’s interest in word counting began
more than 20 years ago, when he did several studies
suggesting that people who talked about traumatic
experiences tended to be physically healthier than those
who kept such experiences secret. He wondered how much
could be learned by looking at every single word people
used — even the tiny ones, the I’s and you’s, a’s and the’s

That led Dr. Pennebaker, a professor of psychology at the
University of Texas, down a winding path that has taken
him from Beatles lyrics (John Lennon’s songs have more
“negative emotion” words than Paul McCartney’s) all the
way to terrorist communications. By counting the different
kinds of words a person says, he is breaking new linguistic
ground and leading a resurgent interest in text analysis.

(http://www.nytimes.com/2008/10/14/science)

36 -  O estudo mencionando leva a um maior interesse em:

(A) trauma;
(B) psicologia;
(C) linguística;
(D) estatística;
(E) saúde.

37 - “resurgent” em “a resurgent interest” pode ser traduzido por:

(A) inovador;
(B) tendencioso;
(C) saudável;
(D) renovado;
(E) emocional.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 38, 39 AND 40.

Texto II

Although the aging of the population is a common
trend in many developing countries, the distinctiveness
in Brazil is the speed with which it has occurred. The
effects are already evident in the epidemiological profile
of the population and in health care demands.
Nevertheless, it is only recently that this new
population profile has been taken into consideration
by social and health policymakers. The issue is not yet
well understood and strategies to deal with it are still in
their infancy. Moreover, the epidemiological
characteristics vary considerably between the various
regions of the country: for example, life expectancy on
the North is still about 55 years.
The epidemiological profile of the Brazilian population
has also gone through major changes and is now more
complex than ever, including both chronic diseases and a
persistence of diseases associated with poverty and social
inequality. Infectious and parasitic diseases no longer
feature among the main causes of mortality in the country
as a whole, but are still important in the poorest regions.
On the other hand, deaths from external causes are rising,
reflecting a major problem of violence in urban areas and
in areas of intense conflict over possession of land.

(http://www.idrc.ca/en/ev-35519-201-1-DO_TOPIC.html

38 - De acordo com o texto, o que impressiona no Brasil é:

(A) o fato de o país ser uma nação em desenvolvimento;
(B) o detalhamento do perfil epidemiológico da nação;
(C) a reação tímida da polícia nas áreas de conflito;
(D) a rapidez do envelhecimento da população;
(E) a crescente demanda por estudos epidemiológicos.

39 - A palavra trend em “a common trend” significa:

(A) tabu;
(B) teoria;
(C) transformação;
(D) temática;
(E) tendência.

40 - Nevertheless em “Nevertheless, it is only recently that
this new population profile has been taken into
consideration” pode ser substituído por:

(A) So;
(B) Indeed;
(C) However;
(D) Just;
(E) Moreover.
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