
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 e as
5 questões discursivas da sua disciplina específica. 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 equipamento eletrônico. Por favor, desligue o seu
celular.

8 - Após o início das provas, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, noventa 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.
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QUESTÕES DISCURSIVAS

CURSO DE PEDAGOGIA
Rio aposta em Pan para virar pólo esportivo e expandir turismo

Cidade torce para que legado dos jogos seja sua
transformação em sede de grandes campeonatos
internacionais e impulsione a receita do turismo.

Sob a poeira das obras de quadras, piscinas e
arquibancadas desde que foi eleito sede dos Jogos Pan-
Americanos, em 2002, o Rio de Janeiro está ansioso para
encerrar o trabalho dos operários. Não só porque restam cerca
de dois meses para o início das competições, mas também
porque o resultado de todo o trabalho – complexos preparados
para receber competições internacionais de natação, atletismo,
futebol, entre outros – será uma herança dos jogos que a cidade
já incorporou à sua estratégia de atração de visitantes: a de se
vender como pólo de esportes e turismo da América do Sul.

Governos federal, estadual e municipal se uniram em
um investimento de 3 bilhões de  reais para equipar a cidade a
tempo da chegada dos 8.500 esportistas que participarão do
Pan, de olho no retorno financeiro que conseguirão com esse
esforço. Só durante os 17 dias dos jogos, marcados para 13 a
29 de julho, o Rio deve receber uma receita extra de quase 700
milhões de dólares, graças à esperada enxurrada de cerca de
600 mil turistas, 30% deles estrangeiros. É pouco menos do
que os 700 mil foliões paulistas, franceses, baianos, gaúchos,
alemães e de tantas outras procedências que lotam a cidade no
Carnaval. Esse é o impacto direto de receber um evento como
os Jogos Pan-Americanos. O indireto ainda não pode ser
mensurado, mas está na cabeça de todos que trabalham em
alguma atividade ligada ao turismo: os dólares que o Rio pode
conquistar, se mostrar que sabe receber uma competição
internacional de alto nível. Os equipamentos que ficarão como
legado após o Pan, como o complexo do Maracanã recuperado,
o novo estádio de futebol e atletismo João Havelange e uma
Arena Multiuso em Jacarepaguá, credenciarão o Rio e o Brasil,
na opinião do Comitê Organizador dos Jogos, a entrarem na
briga por campeonatos como Copa do Mundo e as Olimpíadas,
capazes de dar visibilidade mundial à cidade-sede.

(SANTANA, Larissa. Exame, 11/05/2007)

QUESTÃO 1
Os Jogos Pan-Americanos terão conseqüências diretas e
indiretas para o turismo do Rio de Janeiro.

a) Qual o impacto direto de receber os Jogos Pan-Americanos?

b) Qual o impacto indireto de receber os Jogos Pan-Americanos?

QUESTÃO 2
Pode-se dizer que ao  escrever um texto aborda-se um
assunto (mais geral) e desenvolve-se um tema (mais
específico). Sendo assim, nesse texto:

a) qual o assunto abordado?

b) qual o tema desenvolvido?

REDAÇÃO
A primeira edição dos Jogos Pan-Americanos

aconteceu em 1951, em Buenos Aires. A festa de
abertura foi no dia 25 de fevereiro e reuniu 2.513
atletas, de 21 países. Em casa, os argentinos
dominaram a competição como nunca mais
aconteceu. Os Estados Unidos não enviaram seus
melhores atletas e ficaram em segundo lugar no
quadro de medalhas, que marca uma das duas
únicas derrotas americanas na história – a outra
aconteceu nos Jogos de Havana, Cuba, em 1991,
quando foram derrotados pelos donos da casa.

(...) O Brasil viveu o seu melhor momento em
1963, quando abrigou o evento em São Paulo. Com
14 medalhas de ouro, 20 de prata e 18 de bronze,
ficando em segundo lugar, atrás apenas dos Estados
Unidos. Na história, o Brasil ocupa o quinto lugar
no quadro geral de medalhas, com 765 pódios (186
de ouro, 243 de prata e 336 de bronze), atrás dos
americanos, cubanos, canadenses e argentinos.

   (Yahoo - Pan 2007- História.htm, 21/05/2007)

Motivado pelos dados históricos relativos aos Jogos
Pan-Americanos, estabeleça uma relação da prática esportiva
com a formação da cidadania e, portanto, com a vida de todos
nós, com o objetivo de responder à seguinte indagação:

Para você, na vida, assim como no esporte, é mais importante
ganhar ou competir?
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QUESTÃO 3
Uma reportagem caracteriza-se, entre outros aspectos, por
dar ao leitor informações que podem ser tanto factuais
quanto hipotéticas. Neste caso, apresente:

a) a informação que pode ser tomada como factual.

b) a informação que pode ser tomada como hipotética.

QUESTÃO 4
As figuras de linguagem constituem construções ou
imagens que colaboram para a maior expressividade de um
texto. A partir da reportagem indique:

a) a figura de linguagem que está presente nas expressões
Rio aposta em Pan e Cidade torce.

b) outra frase em que a jornalista empregou figura
semelhante.

QUESTÃO 5
Os verbos não apresentam predicação fixa na língua. Alguns
deles podem se apresentar como transitivos, intransitivos
ou de ligação, a depender do contexto. Releia o título e o
subtítulo da reportagem, e responda:

a) qual é a predicação do verbo VIRAR  no título?

b) transcreva do subtítulo UM verbo de predicação diferente
daquela que você indicou no item a.

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

QUESTÃO 1
O esporte  mais identificado com o espírito olímpico é o
atletismo. A primeira prova disputada nos Jogos Olímpicos
da Antigüidade foi uma corrida de cerca de 192m. Disputas
para ver quem é o mais rápido em provas de pista (de
velocidade, meia e longa distância) têm registros desde o
ano 776 a.C.
Vários testes fisiológicos e bioquímicos realizados com os
atletas permitiram quantificar o gasto energético em diversas
modalidades de corridas a pé, em função da velocidade.

Modalidade Tempo Velocidade Volume de O2 Volume de O2
média teoricamente realmente
(m.s-1) necessário oferecido

(L.min-1) (L.min-1)

100m 10 s 10,0 37,1 4,25
800m 1min 44s 7,7 11,7 4,75
5 km 13min 13s 6,8 6,8 4,82

42 km 2h 10min 4,8 4,8 4,97
(maratona)

Dentre as modalidades analisadas, qual (quais) a (s) que é
(são) realizada (s) de forma aeróbica? Justifique sua
resposta.

QUESTÃO 2
Os seres vivos são monofiléticos i.e., todas as espécies se
originaram de um único ser vivo. Uma boa evidência de que
essa afirmação está correta é a presença de ácidos nucléicos.

Por que os ácidos nucléicos são uma boa evidência de que a
vida é monofilética?

QUESTÃO 3
Os antibióticos começaram a ser utilizados há cerca de 50
anos e eram muito eficientes, eliminando praticamente todas
as bactérias causadoras de doenças. Depois de algum
tempo, começaram a surgir bactérias resistentes aos
antibióticos. O homem, então, produziu novos tipos de
antibióticos e, alguns anos mais tarde, surgiram bactérias
resistentes aos novos antibióticos. Mais recentemente
ainda, apareceram bactérias resistentes a praticamente todos
os antibióticos. Sabe-se que a resistência das bactérias aos
antibióticos é devida à presença de genes que surgem por
mutações no ADN.

a) Explique o processo de aparecimento da resistência aos
antibióticos nas bactérias.

b) Nos hospitais são encontradas bactérias extremamente
resistentes aos antibióticos. Como você explica esse fato?

QUESTÃO 4
Três amostras representativas de uma mesma população
da mosca Drosophila melanogaster foram levadas para três
ambientes diferentes (ambientes A, B e C). Depois de
algumas gerações de atuação da seleção natural ocorreram
mudanças na freqüência dos diferentes fenótipos como é
mostrado na figura a seguir:

Analisando as figuras, depois da ação da seleção natural
no que se refere à mudança na freqüência dos fenótipos
nas três populações, indique o ambiente (A, B ou C) mais
semelhante ao ambiente da população original. Justifique
sua resposta.

ambiente A ambiente B ambiente C
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QUESTÃO 5
A desnutrição ocorre
quando o consumo ou o
aproveitamento pelo
organismo de um ou mais
nutrientes é insuficiente.
Além de provocar atraso
no desenvolvimento
mental e físico, a dieta
pobre em proteínas causa a saída de parte da água do plasma
sangüíneo. Esta água se acumula entre os tecidos,
principalmente na região abdominal, causando o inchaço
conhecido como “barriga d’água”.

Por que a baixa concentração de proteínas no sangue causa
a “barriga d’água”?

CURSO DE MATEMÁTICA

QUESTÃO 1
Dois produtos (I e II) têm seus custos de produção ( PI e PII  ),
em reais, dados em função da massa ( x ), em quilo, de cada um
dos produtos.  Os custos de produção estão representados
graficamente pelas semi-retas das figuras a seguir:

a) qual o custo da produção de 10 (dez) quilos do produto I?

b) quantos quilos do produto II são produzidos com 145 reais?

c) para que valor da mesma massa dos dois produtos seus
custos de produção são iguais?

QUESTÃO 2
A média da Avaliação a Distância dos 60 alunos de uma
disciplina do curso de Matemática do CEDERJ foi 8,0 (oito).
Sabe-se que apenas  20 desses alunos tiraram a nota 10,0 (dez).

a) Determine a média dos alunos desse grupo que não
obtiveram a nota 10,0 (dez).

b) Sabendo que 10 alunos conseguiram, após revisão,
aumentar sua nota de 7,0 (sete) para 10,0 (dez), determine
a nova média do grupo de 60 alunos dessa disciplina.

QUESTÃO 3
Uma estrada que liga as cidades M e P passa pela cidade N.
Representemos por MN e NP os comprimentos dos trechos
da estrada que ligam as cidades M e N e as cidades N e P,
respectivamente.  Sabe-se que 15% de MN e 35% de NP
não estão asfaltados e que MN é o triplo de NP.

a) Determine o percentual da estrada que liga as cidades M
e P que não está asfaltado.

b) Sabendo que 8 km da estrada que liga as cidades M e P já
estão asfaltados, determine o comprimento do trecho dessa
estrada que ainda precisa ser asfaltada.

QUESTÃO 4
Um determinado produto é vendido em uma embalagem de
1 litro que tem a forma de um paralelepípedo reto de medidas
M, N e P (Fig. 1).

Para vender o produto em uma embalagem de 500mL, o fabricante
reduzirá proporcionalmente as medidas da embalagem original,
construindo um outro paralelepípedo reto de medidas  m, n e
p (Fig. 2) tais que             =               =              =    K .

Determine o valor da constante K.

QUESTÃO 5
Dois cubos, com algumas de suas faces azuis e outras
vermelhas, são usados em um jogo. Ganha o jogo aquele
que lançar os dois cubos, simultaneamente, e obtiver as
faces superiores dos dois cubos da mesma cor.

a) Suponha que os dois cubos sejam idênticos, cada um
com duas faces azuis e quatro faces vermelhas. Determine
a probabilidade de um jogador ao lançar os dois cubos,
simultaneamente, uma única vez, ganhar o jogo.

b) Suponha que um dos cubos tenha cinco faces azuis e
uma face vermelha. Determine o número de faces azuis do
outro cubo de modo que a probabilidade de um jogador
ganhar o jogo ao lançar os dois cubos, simultaneamente e
uma única vez, seja igual a  7/18.

CURSO DE FÍSICA
QUESTÃO 1
A figura mostra um tubo em U, aberto em ambos os ramos,
que contém dois líquidos não miscíveis em equilíbrio
hidrostático: (1) de densidade μ1, cuja coluna tem uma altura
h e (2) de densidade μ2.

Sendo p0 a pressão atmosférica, calcule a pressão no ponto
A dentro do líquido 2 em função de p0 , μμμμμ1 , μμμμμ2 e h.

Fig. 1
Fig. 2

m
M

n
N

p
P

linha horizontal
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QUESTÃO 2
Um jovem atleta de 18 anos, treinando para o PAM, desafia
seu pai, de 52 anos, para uma corrida de 100m. Na figura
estão representados, em gráfico cartesiano, como suas
velocidades variam em função do tempo, entre o instante
em que partem simultaneamente do repouso (t=0s) e o
instante em que o filho cruza a fita de chegada (t=13s).

Calcule a que distância o pai estava de seu filho, quando o
filho cruzou a fita de chegada.

QUESTÃO 3
Um recipiente de paredes isolantes está dividido em dois
compartimentos por uma superfície imóvel e condutora de
calor. No compartimento da esquerda, de volume V, há
n moles de um gás ideal. No compartimento da direita, de
volume 2V, há também n moles de um gás ideal.

Calcule a razão p1 / p2 entre a pressão p1 do gás no recipiente
da esquerda e a pressão p2 do gás no recipiente da direita
supondo que ambos os gases estejam em equilíbrio térmico.

QUESTÃO 4
Dois produtos (I e II) têm seus custos de produção ( PI e PII  ),
em reais, dados em função da massa ( x ), em quilo, de cada um
dos produtos.  Os custos de produção estão representados
graficamente pelas semi-retas das figuras a seguir:

a) qual o custo da produção de 10 (dez) quilos do produto I ?

b) quantos quilos do produto II são produzidos com 145 reais?

c) para que valor da mesma massa dos dois produtos seus
custos de produção são iguais?

QUESTÃO 5
Dois cubos, com algumas de suas faces azuis e outras
vermelhas, são usados em um jogo. Ganha o jogo aquele
que lançar os dois cubos, simultaneamente, e obtiver as
faces superiores dos dois cubos da mesma cor.

a) Suponha que os dois cubos sejam idênticos, cada um
com duas faces azuis e quatro faces vermelhas. Determine
a probabilidade de um jogador ao lançar os dois cubos,
simultaneamente, uma única vez, ganhar o jogo.

b) Suponha que um dos cubos tenha cinco faces azuis e
uma face vermelha. Determine o número de faces azuis do
outro cubo de modo que a probabilidade de um jogador
ganhar o jogo ao lançar os dois cubos, simultaneamente e
uma única vez, seja igual a  7/18.

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

QUESTÃO 1
Dois produtos (I e II) têm seus custos de produção ( PI e PII  ),
em reais, dados em função da massa ( x ), em quilo, de cada um
dos produtos.  Os custos de produção estão representados
graficamente pelas semi-retas das figuras a seguir:

a) qual o custo da produção de 10 (dez) quilos do produto I?
b) quantos quilos do produto II são produzidos com 145 reais?
c) para que valor da mesma massa dos dois produtos seus
custos de produção são iguais?

QUESTÃO 2
Um determinado produto é vendido em uma embalagem de
1 litro que tem a forma de um paralelepípedo reto de medidas
M, N e P (Fig. 1).

Para vender o produto em uma embalagem de 500mL, o fabricante
reduzirá proporcionalmente as medidas da embalagem original,
construindo um outro paralelepípedo reto de medidas m, n e

p

(Fig. 2) tais que             =               =              =    K .

Determine o valor da constante K.

Fig. 1 Fig. 2
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QUESTÃO 3
Com o aumento da capacidade de armazenamento de dados
e informações digitais, surgem  unidades para descrever
quantidades cada vez maiores.

Um exabyte equivale a 1018 bytes, um zettabyte equivale a
1021 bytes e um yottabyte equivale a 1024 bytes...
E, a quantidade de informação armazenada na Internet,
atualmente, chega a incríveis 161 exabytes e cresce
anualmente em uma progressão geométrica de razão 1,6.

Adaptado de O Globo, caderno de informática, 28/05/07.

a) Considere Q1, Q2, ... Qn , ... a progressão geométrica
formada pelas quantidades de informação, em exabytes,
armazenada na Internet correspondente a cada ano, como
descrito na reportagem, sendo Q1 a quantidade
correspondente ao ano de 2007. Escreva a expressão do
termo geral Qn dessa progressão geométrica.

b) Determine o tempo necessário, em anos, para que a
quantidade de informação armazenada na Internet seja de
161 zettabytes. Use log2 = 0,3.

QUESTÃO 4

 A partir da lei Falcão as campanhas eleitorais na televisão
permitiam apenas a apresentação da foto do candidato, o que
impedia os partidos políticos de expor e defender suas idéias.

Apresente dois outros mecanismos legais do sistema
eleitoral vigente à época da ditadura militar que restringia
a livre manifestação da vontade popular.

QUESTÃO 5

Claus C. Meyer. In A República Brasileira.. RJ: CPDOC, 2002.

Apesar do entusiasmo inicial, o governo Collor não
conseguiu terminar seu mandato, de acordo com os
preceitos constitucionais.

Apresente duas razões políticas que contribuíram para a
queda do governo Collor.

CURSO DE TECNÓLOGO EM
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
QUESTÃO 1
Dois produtos (I e II) têm seus custos de produção ( PI e PII  ),
em reais, dados em função da massa ( x ), em quilo, de cada um
dos produtos.  Os custos de produção estão representados
graficamente pelas semi-retas das figuras a seguir:

a) qual o custo da produção de 10 (dez) quilos do produto I?
b) quantos quilos do produto II são produzidos com 145 reais?
c) para que valor da mesma massa dos dois produtos seus
custos de produção são iguais?

QUESTÃO 2
Um determinado produto é vendido em uma embalagem de
1 litro que tem a forma de um paralelepípedo reto de medidas
M, N e P (Fig. 1).

Para vender o produto em uma embalagem de 500mL, o fabricante
reduzirá proporcionalmente as medidas da embalagem original,
construindo um outro paralelepípedo reto de medidas m, n e

p

(Fig. 2) tais que             =               =              =    K .

Determine o valor da constante K.

QUESTÃO 3
Com o aumento da capacidade de armazenamento de dados
e informações digitais, surgem  unidades para descrever
quantidades cada vez maiores.

Um exabyte equivale a 1018 bytes, um zettabyte equivale a
1021 bytes e um yottabyte equivale a 1024 bytes...
E, a quantidade de informação armazenada na Internet,
atualmente, chega a incríveis 161 exabytes e cresce
anualmente em uma progressão geométrica de razão 1,6.

Adaptado de O Globo, caderno de informática, 28/05/07.

a) Considere Q1, Q2, ... Qn , ... a progressão geométrica formada
pelas quantidades de informação, em exabytes, armazenada na
Internet correspondente a cada ano, como descrito na reportagem,
sendo Q1 a quantidade correspondente ao ano de 2007. Escreva
a expressão do termo geral Qn dessa progressão geométrica.

b) Determine o tempo necessário, em anos, para que a
quantidade de informação armazenada na Internet seja de
161 zettabytes. Use log2 = 0,3.
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Comício eleitoral de Collor de Mello em 1989
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QUESTÃO 4
Tem-se uma barra AB de comprimento L, mais pesada do lado
direito do que do lado esquerdo. Verifica-se, por tentativas,
que a barra fica em equilíbrio  na horizontal quando apoiada por
um ponto distante 2L / 3 da extremidade A, como ilustra a Fig.1.

Verifica-se que é possível manter a barra em equilíbrio na
horizontal apoiada em seu ponto médio, como ilustra a Fig. 2,
suspendendo-se um contra-peso a uma de suas extremidades.

a) O contra-peso deve ser suspenso à extremidade A ou à
extremidade B? Justifique a sua resposta.

b) Calcule a razão m / M entre a massa do contra-peso (m)
e a massa da barra (M).

QUESTÃO 5
No circuito esquematizado na figura, o voltímetro (ideal) indica
14V com a chave C aberta e 12V com a chave C fechada.

a) Calcule a indicação do amperímetro (ideal) com a chave
C fechada.

b) Calcule a resistência interna r do gerador de força
eletromotriz EEEEE.

CURSO DE QUÍMICA

A tabela periódica está no caderno de respostas.

QUESTÃO 1
O Comitê Olímpico Internacional (COI) estabeleceu o limite de
presença de nandrolona para constatação de doping em dois
nanogramas por mililitro (ng /mL) de urina, nos homens, e cinco
nanogramas nas mulheres. Apenas no ciclismo a taxa é comum
para ambos os sexos, correspondendo a cinco nanogramas.

Um exame antidoping constatou 2,74 ng / mL de nandrolona
(C18H26O2 )  na urina de um competidor de atletismo. Sabendo
que 1 nanograma corresponde a 10–9 grama, determine a
concentração em mol / L dessa substância na urina desse
competidor.

QUESTÃO 2
O chumbotetraetila  Pb(C2H5)4(s) foi utilizado como  aditivo
antidetonante da gasolina  até 1991 quando a legislação
brasileira proibiu sua utilização por ser  sério poluente
atmosférico.

Escreva a equação química, devidamente balanceada, que
representa a reação de combustão do chumbotetraetila,
sabendo que os produtos dessa combustão são PbO(s) ,
H2O(l) e CO2(g).

QUESTÃO 3
Há varias soluções para a redução dos problemas causados
pelo aquecimento global, que vêm sendo propostas por
cientistas e organizações ambientais.  Dentre elas, propõe-
se a diminuição da queima de combustíveis fósseis
substituindo-os por combustíveis “mais limpos”, como o
etanol.

Escreva a fórmula estrutural e dê o nome do isômero de
função do etanol.

Os dados a seguir apresentam  informações sobre a
composição química de um produto de grande
aceitação comercial. Utilize-os para responder as
questões  4 e 5.

              COMPOSIÇÃO QUÍMICA (mg / L):
Bicarbonato.... 36,83 Sódio.... 3,70
Cálcio....  5,05 Magnésio....  3,02
Potássio....  1,63 Fluoreto....  0,03
Estrôncio.... 0,026 Bário.... 0,005

CARACTERÍSTICAS    FÍSICO-QUÍMICAS:
pH a  25oC  7,20. Temperatura
da água na fonte 21,1oC.
Condutividade elétrica a 25oC 78,8μS /cm.
Resíduo de evaporação à 180oC,
Calculado = 78,94mg  /  L.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

QUESTÃO 4
Coloque em ordem crescente de raio atômico os metais
alcalinos terrosos mencionados no rótulo do produto.

QUESTÃO 5
A partir dos dados fornecidos sobre as propriedades
físico-químicas do produto, indique se o produto
apresenta característica ácida, básica ou neutra.
Justifique sua resposta.

Fig.1

Fig.2


