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BIOLOGIA

QUESTÃO  01

Os braços humanos, as nadadeiras das baleias e as asas dos morcegos têm estruturas ósseas muito parecidas,
sugerindo uma ancestralidade comum e as mesmas origens embriológicas. As asas das aves e as dos insetos são
estruturas semelhantes quanto à função, mas têm origens evolutiva e embrionária diferentes.

 De acordo com os estudos relacionados com a biologia do desenvolvimento e com a evolução das espécies,
marque a alternativa correta.

A) As asas dos morcegos e as asas dos insetos são órgãos análogos. O processo evolutivo responsável por essa
analogia é a irradiação adaptativa.

B) Os braços humanos, as nadadeiras das baleias e as asas dos morcegos são órgãos análogos. O processo evolutivo
responsável por essa homologia é a convergência adaptativa.

C) As asas dos morcegos e as asas dos insetos são órgãos homólogos. O processo evolutivo responsável por essa
homologia é a convergência adaptativa.

D) Os braços humanos, as nadadeiras das baleias e as asas dos morcegos são órgãos homólogos. O processo
evolutivo responsável por essa homologia é a irradiação adaptativa.
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QUESTÃO  02

Faça a associação entre os números correspondentes aos anexos embrionários descritos na Coluna I com as
letras correspondentes às funções descritas na Coluna II.

Marque a alternativa correta.

A) 1 - a;  2 - e;  3 - c;  4 - d; 5 - b

B) 1 - d;  2 - c;  3 - b;  4 - a; 5 - e

C) 1 - c;  2 - d;  3 - e;  4 - b; 5 - a

D) 1 - e;  2 - a;  3 - b;  4 - c; 5 - d
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QUESTÃO  04

As hemácias (glóbulos vermelhos ou eritrócitos) são elementos figurados do sangue que contêm hemoglobina
(proteína composta por quatro cadeias peptídicas, cada uma apresentando um grupo heme, com átomo de ferro),
responsável pelo transporte do oxigênio e pequena parte do gás carbônico.

Com relação às hemácias, marque a alternativa correta.

A) A substituição de um único aminoácido na molécula de hemoglobina causa uma doença grave (anemia falciforme),
que pode ser letal.

B) Nas hemácias dos mamíferos, o processo de transcrição do DNA em RNA mensageiro (mRNA) ocorre no núcleo
e a tradução do mRNA em cadeia peptídica ocorre no citoplasma.

C) As hemácias colocadas em meio externo hipotônico perdem água e murcham. Quando colocadas em meio externo
hipertônico, incham e sofrem rompimento da membrana.

D) Nas membranas das hemácias existem anticorpos imunes responsáveis pela determinação dos diferentes sistemas
sangüíneos.
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QUESTÃO  03

O esquema a seguir representa etapas do consumo de glicose.

Analise o que representam os números 1, 2, 3, 4 e 5 no esquema acima e marque a alternativa correta.

A) 1 - gás carbônico; 2 - álcool etílico; 3 - glicólise; 4 - ciclo de Krebs; 5 - gás carbônico.

B) 1 - ciclo de Krebs; 2 - álcool etílico; 3 - gás carbônico; 4 - glicólise; 5 - ATP.

C) 1 - glicólise; 2 - gás carbônico; 3 - álcool etílico; 4 - ciclo de Krebs; 5 - gás carbônico.

D) 1 - álcool etílico; 2 - ciclo de Krebs; 3 - glicólise; 4 - gás carbônico; 5 - ATP.
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QUESTÃO  05

O esquema abaixo representa a imunidade humoral, por meio da qual um antígeno é reconhecido por um linfócito
B específico. O linfócito sensibilizado aumenta de tamanho e divide-se por mitose, formando um clone. Algumas células
diferenciam-se em plasmócitos (1) e outras em células B (2).

 Adaptado de LOPES, S. Bio 1. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 417.

Sobre a imunidade humoral, analise as afirmativas abaixo.

I - Um antígeno, quando penetra no corpo, é reconhecido por um linfócito B, que já tem em sua membrana plasmática
um anticorpo específico. Assim sendo, cada linfócito B é responsável pela produção de apenas um tipo de
anticorpo.

II - Cada plasmócito (1) sintetiza grande variedade de imunoglobulinas, liberando-as na corrente sangüínea. Isso
permite que cada indivíduo produza milhares de anticorpos diferentes.

III - As células B (2) são responsáveis pela memória imunológica. Quando o indivíduo entra em contato com o
mesmo antígeno pela segunda vez, o tempo de produção de anticorpos é menor e a quantidade de anticorpos
produzida é maior, se comparados com a resposta primária.

Marque a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.

A) I, II e III

B) I e II

C) II e III

D) I e III

Clone

(1)

(2)

Antígeno

Linfócitos B
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QUESTÃO  06

A cor dos grãos de trigo está relacionada com a quantidade de pigmento produzido. Essa cor é determinada por
dois pares de genes Aa e Bb. Do cruzamento entre uma planta de grãos vermelhos (AABB) com uma planta de grãos
brancos (aabb) foram obtidas na geração F

1
 plantas com grãos róseos (AaBb). Do cruzamento entre plantas de F

1
 a

proporção fenotípica, relacionada à cor dos grãos observada em F
2
, foi 22 vermelhos, 81 vermelhos claros, 123 róseos,

79 róseos claros e 18 brancos.

Com relação à determinação genética da cor dos grãos de trigo, analise as afirmativas abaixo.

I - A proporção fenotípica observada em F
2
 é característica de herança quantitativa.

II - Na determinação da cor dos grãos de trigo não há dominância.

III - Do cruzamento entre plantas duplo heterozigotas, é possível encontrar descendentes de 5 classes genotípicas
diferentes.

Marque a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas.

A) I, II e III

B) I e III

C) II e III

D) I e II
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QUESTÃO  07

Com relação ao sistema nervoso dos diferentes grupos animais, faça a associação entre os números referentes
aos grupos de animais (Coluna I) com as letras correspondentes às características dos sistemas nervosos (Coluna II).

Marque a alternativa correta.

A) 1 - c; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - b.

B) 1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b.

C) 1 - a; 2 - e; 3 - d; 4 - c; 5 - b.

D) 1 - a; 2 - d; 3 - e; 4 - c; 5 - b.
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QUESTÃO  08

As genitálias humanas interna e externa, até a oitava semana de vida intra-uterina, ainda não se diferenciaram em
masculinas ou femininas.

Com relação aos hormônios, à embriogênese e aos fatores ligados à diferenciação sexual humana, analise as
afirmativas abaixo e marque a alternativa correta.

A) Fatores genéticos ligados ao cromossomo Y, fatores locais e fatores não hormonais são os responsáveis por
induzir a diferenciação em genitálias interna e externa, feminina ou masculina.

B) A diferenciação sexual ocorre por ação de hormônios sexuais produzidos pela mãe após a sexta semana de vida
intra-uterina.

C) Os lábios maiores da vulva e a bolsa escrotal apresentam uma correspondência de origem embriológica.

D) Devido à ação de hormônios sexuais produzidos pela mãe, os gêmeos univitelinos, freqüentemente, são de sexo
diferentes, ou seja, um masculino e outro feminino.

QUESTÃO  09

O sistema circulatório é composto por um órgão central (coração) e por uma rede de vasos onde circulam sangue
e linfa. Sendo assim, podemos dividi-lo em sistema de circulação sangüínea e sistema de circulação linfática.

Sobre esses sistemas, analise as afirmativas abaixo.

I - A pressão sangüínea ao sair do coração é maior, e nas veias, atinge valores mais baixos.

II - Válvulas existentes no interior das veias e a contração dos músculos esqueléticos são determinantes para que o
sangue presente nas veias circule apenas em direção ao coração.

III - Durante a sístole ventricular, a pressão que o sangue exerce na parede das artérias  atinge seus valores máximos.

IV - No momento da diástole atrial, a pressão que o sangue exerce na parede das artérias atinge seus menores
valores.

V - São órgãos linfóides: o timo, a tonsila palatina (amigdala) e o coração. Todos produzem linfócitos T e B.

VI - Nos peixes, a circulação é simples e completa, já nas aves e mamíferos, a circulação é dupla e completa.

VII - Nos anfíbios, a cada volta completa que o sangue dá no organismo, ele passa apenas uma vez pelo coração,
quando ocorre a mistura do sangue venoso com o arterial.

VIII - Uma importante função do baço é atuar na degradação de hemácias, as primeiras e principais células responsáveis
por desencadear a cascata da coagulação sangüínea.

Marque a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.

A) I, II, III e VI

B) III, IV e VIII

C) I, II, IV e VII

D) V, VI, VII e VIII
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QUESTÃO  10

A figura abaixo refere-se ao ciclo do nitrogênio.

Adaptado de MORANDINI, C.; BELLINELLO, L. C. Biologia. São Paulo: Atual, 2003.
SILVA Jr., C. e SASSON, S. Biologia. São Paulo: Saraiva, 2003.

Nas etapas 1, 2, 3 e 4  atuam as seguintes bactérias:

A) (1) fixadoras de nitrogênio, (2) decompositoras, (3) nitrificantes, (4) desnitrificantes.

B) (1) desnitrificantes, (2) nitrificantes, (3) decompositoras, (4) fixadoras de nitrogênio.

C) (1) nitrificantes, (2) desnitrificantes, (3) fixadoras de nitrogênio, (4) decompositoras.

D) (1) decompositoras, (2) fixadoras de nitrogênio, (3) nitrificantes, (4) desnitrificantes.
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FÍSICA
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QUESTÃO  11

A figura abaixo apresenta um feixe de luz branca viajando no ar e incidindo sobre um pedaço de vidro crown. A
tabela apresenta os índices de refração (n) para algumas cores nesse vidro.

Nesse esquema, o feixe refratado 3 corresponde à cor

A) branca.

B) violeta.

C) verde.

D) vermelha.
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QUESTÃO  12

Suponha que um recipiente fechado e de paredes rígidas (não dilatáveis) contenha um gás ideal.  Aquecendo-se o gás
de uma temperatura T1 até uma temperatura T2, o gráfico representativo da transformação termodinâmica é

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO  13

Dois corpos de mesma massa m e volumes V1 e V2 encontram-se totalmente submersos em um líquido de densidade
ρρρρρ às profundidades h1 e h2, respectivamente, conforme figura a seguir.

Estando os dois corpos totalmente submersos e em equilíbrio (parados) no  líquido, pode-se afirmar que

A) h
1
 = h

2
, única maneira dos dois corpos estarem simultaneamente em equilíbrio.

B) se V
1
 = 2V

2
, então, h

2
 = 2h

1
.

C) V
1
 = V

2
, e  h

1
 e h

2
 podem assumir quaisquer valores (h

1
=h

2
; ou h

1
<h

2
; ou h

1
>h

2
).

D) as profundidades dos corpos (totalmente submersos) em equilíbrio no líquido (h
1
 e h

2
) aumentam com a diminuição

da densidade ρ do líquido.

QUESTÃO  14

Um avião, deslocando-se paralelamente a uma planície a uma altura H e com velocidade horizontal vo, libera em
um dado instante um artefato.

As componentes horizontal (vx) e vertical (vy) da velocidade do artefato no exato instante em que esse artefato
passa pelo ponto A, a uma altura p do solo, são:

A)

B)

C)

D)

g
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QUESTÃO  15

Dois objetos pequenos de massas m1 e m2, tal que m2 = 2m1, estão fixos a molas idênticas de constantes elásticas
iguais a k. Essas molas estão igualmente comprimidas de uma distância ∆∆∆∆∆x, na horizontal, sobre uma superfiície sem
atrito, conforme a figura.

Após esses objetos serem soltos, pode-se afirmar que, ao perderem contato com a mola (no ponto em que as
molas não estão nem comprimidas nem distendidas),

A) ambos os objetos possuirão a mesma quantidade de movimento (momento linear).

B) esses dois objetos possuirão a mesma energia cinética.

C) o objeto de massa m
1
 terá o dobro da velocidade daquele de massa m

2
.

D) ambos os objetos possuirão a mesma velocidade.

QUESTÃO  16

Um vagão plataforma de massa M, transportando um homem de massa m sentado sobre ele, desloca-se sobre
trilhos retilíneos longos e sem atrito, com velocidade constante v0.

 O homem começa a se deslocar em sentido oposto ao movimento e, na extremidade do vagão, esse homem salta
horizontalmente com velocidade u (em relação a v0, velocidade inicial do vagão).

A velocidade do vagão (vg), em relação aos trilhos, após o homem saltar é

A)

B)

C)

D)

∆∆∆∆∆x
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QUESTÃO  17

Duas cargas elétricas, q1 e q2, encontram-se em uma região do espaço onde existe um campo elétrico E representado
pelas  linhas de campo (linhas de força), conforme figura a seguir.

As cargas elétricas são mantidas em repouso até o instante representado na figura acima, quando essas cargas
são liberadas. Imediatamente após serem liberadas, pode-se concluir que

A) se q
1
 = q

2
, então, a intensidade da força com que o campo elétrico E atua na  carga q

2
 é maior do que a intensidade

da força com que esse campo atua sobre a carga q
1
.

B) se q1 for negativa e q2 positiva, então, pode existir uma situação onde as cargas elétricas permanecerão paradas
(nas posições indicadas na figura) pelas atuações das forças aplicadas pelo campo elétrico sobre cada carga e da
força de atração entre elas.

C) se as cargas elétricas se aproximarem é porque, necessariamente, elas são de diferentes tipos (uma positiva,
outra negativa).

D) se as duas cargas elétricas forem positivas, necessariamente, elas se movimentarão em sentidos opostos.
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QUESTÃO  18

A figura abaixo representa um gerador de f.e.m. εεεεε e resistência interna r conectado a um chuveiro que trabalha
com uma associação de dois resistores R1 e R. O gerador é ligado à(s) resistência(s) por meio de uma chave l/d (liga/
desliga). Uma outra chave S permite que o chuveiro utilize apenas uma das resistências, R

1
, ou a associação das duas

resistências (ou seja, por meio da chave S escolhe-se verão/inverno).

Na figura, observam-se, também, os aparelhos para a realização de medidas:

−−−−− o voltímetro V, que mede a d.d.p. fornecida pelo gerador;

−−−−− o amperímetro A, que mede a corrente elétrica total que atravessa o circuito;

−−−−− o termômetro T, que mede a temperatura da água que sai do chuveiro (com vazão constante, estando a chave
S ligada ou fechada);

−−−−− o ohmímetro ΩΩΩΩΩ, que mede a resistência equivalente do chuveiro.

Para a utilização do ohmímetro Ω, é necessário que a chave l/d esteja desligada (as resistências não estejam
recebendo corrente do gerador).  Isso justifica a necessidade da chave SΩΩΩΩΩ, pois é ela que permite não só desconectar o
ohmímetro do circuito (abrindo a chave SΩ) quando o gerador estiver ligado, como também conectá-lo à(s) resistência(s)
(fechando a chave SΩ) quando o gerador estiver desligado e se deseja realizar medida da resistência equivalente.

Quando a chave S é fechada (utilizando, portanto, as duas resistências), observa-se o aumento nos valores das
medidas em dois aparelhos. Esses dois aparelhos só podem ser

A) V  e  A.

B) A  e  T.

C) Ω e  V.

D) T  e  Ω.

T
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QUESTÃO  19

A Terra pode ser considerada um grande imã, cujo campo magnético pode ser representado pela figura abaixo.

Um aluno, em determinado local na superfície terrestre, ao tentar medir esse campo magnético, observa que esse
campo, além da sua componente horizontal, apresenta uma componente vertical para cima.

Considerando que os eixos magnético e geográfico da Terra coincidam, pode-se afirmar que esse local situa-se no

A) hemisfério sul geográfico.

B) hemisfério norte geográfico.

C) equador.

D) pólo norte geográfico.

QUESTÃO  20

Sobre a emissão de fotoelétrons por uma superfície metálica iluminada por um feixe de luz, pode-se afirmar que

A) aumentando a freqüência da luz incidente, a energia do elétron emitido diminui.

B) qualquer fóton pode retirar  elétron dessa superfície metálica.

C) aumentar o número de fótons incidentes implica em aumento da energia do elétron emitido.

D) a energia do elétron emitido é menor do que a energia do fóton incidente.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Continuamos os mesmos

Goiânia, 28 de setembro de 1987. Uma cápsula de césio 137, aberta por cidadãos, que se encantam com
seu brilho azulado, contamina mais de 200 pessoas. O saldo é de quatro mortes e uma mostra da falta de
conhecimento da sociedade sobre os riscos ambientais a que está exposta. Mas, o assunto só virou notícia nas
agências três dias depois do acidente. Ganhou a primeira página apenas uma semana depois, no dia 4 de outubro.

Mais do que revelar a falta de segurança em relação a riscos corriqueiros ao meio ambiente e à população,
o acidente de Goiânia mostrou a fragilidade da informação sobre os riscos ambientais. Passados apenas 13 anos,
poucos profissionais têm memória precisa do acidente. “Foi na década de 80, mas não sei precisar exatamente o
ano nem as conseqüências do acidente”, reconhece a jornalista Flávia Marroni. Profissional de televisão, premida
pelo relógio, Flávia não tem tempo para pesquisar e mesmo se tivesse não acharia muito material para consultar.
O acidente está nos jornais da época, escondido entre a eterna crise política do governo Sarney e os jogos da
Copa União. Somente alguns anos depois é que se teve a noção exata da dimensão do acidente.

Quem diz isso é o jornalista Randáu Marques, considerado da primeira geração de ecojornalistas do Brasil.
Ele trabalhava no Jornal da Tarde e acompanhou de perto o acidente de Goiânia, sem entender bem por que o
tema demorou a virar notícia nacional. “Tínhamos noção da gravidade do acidente, mas o foco de atenções era
bem outro, não havia uma grande preocupação com esse tipo de assunto nos jornais e revistas e, além do mais,
o País vivia uma crise política intensa”, tenta explicar Randáu.

É verdade, embora não justifique o descaso com o tema ambiental. Mesmo em países onde a informação é
um produto mais elaborado, como Estados Unidos, a cobertura ambiental demorou a decolar. “Apenas na década
de 70 o noticiário sobre os problemas do meio ambiente ganhou espaços nobres nos veículos europeus e
americanos”, diz a professora Ilza Girardi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Alguns fatores ajudaram a consolidar essa tendência, como a permanência da energia nuclear nos países
centrais e os problemas de abastecimento energético que foram notícia entre 1973 e 1974. E, depois disso, a
incidência cada vez mais freqüente de acidentes ligados à natureza, como vazamentos de oleodutos e
escapamentos nucleares. Foi a época das catástrofes ambientais, do espetáculo, como define a professora Ilza.
“Os veículos descobriram o assunto sob a ótica da tragédia, dos fatos sensacionais que acabam sendo
determinantes para vender jornais”, explica.

Talvez por isso, a cobertura do tema ambiental seja tão instável nos veículos de comunicação. Disputando
com outros assuntos a primazia para vender jornais ou revistas, o tema naturalmente não ganhou consistência. “A
cobertura ambiental sofreu muitos reveses, devido ao fato de não se encaixar facilmente na produção de notícias
e por ser ofuscada freqüentemente por outras questões, como as crises econômicas e políticas”, complementa
Ilza Girardi. É fácil perceber isso, segundo a professora. “Muitas vezes, os editores não sabem o que fazer com
um relato de conteúdo ambiental porque não há um encaixe natural para ele”, explica. Em geral, essas matérias
tanto podem ser enquadradas como econômicas, políticas, médicas ou científicas, sem comprometer nenhuma
das definições.

A jornalista Liana John reforça essa tese. Há 17 anos ela fez a primeira matéria sobre meio ambiente, na
revista Isto É. Era uma época em que os temas se confundiam: agricultura tinha tudo a ver com ecologia. “O tema
do meio ambiente era absolutamente marginalizado nos veículos de comunicação”, lembra a jornalista. Quem se
ocupava do assunto era taxado de maluco. Pior: de xiita. “Havia uma politização muito grande nesse período.
Então, a abordagem que fazíamos das questões ambientais era naturalmente muito crítica”, explica. [...]

Aos poucos, segundo Liana, a cobertura foi se qualificando. Principalmente quando se revestiu de um caráter
mais científico, mais técnico. Editores passaram a exigir de seus repórteres mais pesquisa, mais leitura sobre um
tema que não encontrava amparo em cursos de especialização ou na memória de outros profissionais. “Fomos
criados à base do autodidatismo mesmo”, reconhece a jornalista. [...]

Nesses pouco mais de 20 anos de informação ambiental no Brasil, o que se pode ver é muita dispersão e
pouca produção organizada de relatos jornalísticos. Os acidentes e catástrofes ganharam as primeiras páginas,
mas só na falta de notícias mais sensacionais, como uma crise política ou uma final de campeonato.

O tema se fixou, é verdade, mas está longe de ter a unanimidade de editores e donos de veículos de
comunicação. Na falta de uma notícia melhor, fica-se com a presunção de que estamos mais atentos e cuidadosos
nos riscos que corremos de contaminar e inviabilizar a vida em vários pontos do planeta. Presunção facilmente
desmanchada ao primeiro acidente de grandes proporções, como o que contaminou a Baía de Guanabara com
petróleo há pouco mais de um ano. Continuamos iguais.

.
ILHA, Flávio. Continuamos os mesmos. Em: www.portoalegre.rs.gov.br/
ecos/revistas/ecos19/reportag.htm.
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QUESTÃO  21

Levando-se em conta o sentido global do texto “Continuamos os mesmos”, de autoria do jornalista Flávio Ilha,
pode-se afirmar que o autor

A) critica o fato de a mídia não priorizar a veiculação de informações ambientais, sendo o título do texto um índice do
ponto de vista realista do autor em relação à divulgação dos temas ambientais nos meios de comunicação.

B) concorda com o fato de que a mídia deve priorizar as informações políticas e econômicas em detrimento das
informações ambientais, sendo o título do texto um índice da ironia do autor em relação ao espaço destinado à
cobertura ambiental nos meios de comunicação.

C) contesta o fato de a mídia apenas veicular informações ambientais com enfoque político ou econômico, sendo o
título do texto um índice da ironia do autor em relação ao espaço destinado à cobertura ambiental nos meios de
comunicação.

D) assevera o fato de que a mídia prioriza a veiculação de informações ambientais, sendo o título do texto um índice
do ponto de vista otimista do autor em relação à divulgação dos temas ambientais nos meios de comunicação.

QUESTÃO  22

De acordo com o Texto 1, os termos em negrito, nas linhas 21 e 35, são

A) pronomes demonstrativos com função de retomada de idéia anterior que fazem referência, respectivamente, à
tendência de o meio ambiente ganhar espaços nobres nos veículos de comunicação (linha 21) e à tese da instabilidade
do espaço que o tema “meio ambiente” ocupa nos veículos de comunicação (linha 35).

B) pronomes demonstrativos com função de remeter a idéia posterior que fazem referência, respectivamente, à
tendência de veicular as informações ambientais sob a ótica da tragédia (linha 21) e à tese de que há 17 anos havia
uma politização muito grande das questões ambientais (linha 35).

C) pronomes indefinidos com função de retomada de idéia anterior que fazem referência, respectivamente, à tendência
de a cobertura ambiental demorar a decolar (linha 21) e à tese de que os editores não sabem o que fazer com os
conteúdos ambientais (linha 35).

D) pronomes indefinidos com função de remeter a idéia posterior que fazem referência, respectivamente, à tendência
de o meio ambiente ganhar espaços nobres nos veículos de comunicação (linha 21) e à tese da instabilidade do
espaço que o tema “meio ambiente” ocupa nos veículos de comunicação (linha 35).
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QUESTÃO  23

O parágrafo abaixo foi extraído do Texto 1. Leia-o.

Aos poucos, segundo Liana, a cobertura foi se qualificando. Principalmente quando se
revestiu de um caráter mais científico, mais técnico. Editores passaram a exigir de seus
repórteres mais pesquisa, mais leitura sobre um tema que não encontrava amparo em cursos
de especialização ou na memória de outros profissionais. “Fomos criados à base do
autodidatismo mesmo”, reconhece a jornalista. (linhas 40 a 43)

Nas frases desse parágrafo, a intertextualidade é marcada pela presença de discursos relatados. Esses discursos
relatados se configuram, respectivamente, como:

A) discurso direto e discurso direto, sendo que o uso desse discurso indica menor comprometimento do autor com o
que é dito.

B) discurso indireto e discurso indireto, sendo que o uso desse discurso indica maior comprometimento do autor com
o que é dito.

C) discurso indireto e discurso direto, sendo que o uso do discurso indireto indica maior comprometimento do autor
com o que é dito.

D) discurso direto e discurso indireto, sendo que o uso do discurso indireto indica menor comprometimento do autor
com o que é dito.

QUESTÃO  24

O uso dos diferentes modos verbais traduz uma atitude do autor relativa ao processo verbal, que pode ser encarado
como algo real, eventual ou necessário. Sobre esse assunto, considere o trecho abaixo.

Talvez por isso [o fato de o tema ambiental ter sido descoberto pela imprensa sob
a ótica da tragédia], a cobertura do tema ambiental seja tão instável nos veículos de
comunicação. Disputando com outros assuntos a primazia para vender jornais ou revistas, o
tema naturalmente não ganhou consistência. (Texto 1: linhas 27 a 28)

Em relação a esse trecho, pode-se afirmar que o verbo ser no

A) presente do subjuntivo, associado ao termo “talvez”, expressa um desejo que se configura como uma necessidade:
a necessidade de os meios de comunicação abordarem os temas ambientais.

B) presente do subjuntivo, associado ao termo “talvez”, expressa uma virtualidade/eventualidade que se configura
como uma hipótese: a instabilidade do tema ambiental decorreria do fato de ter sido descoberto pela imprensa sob
a ótica da tragédia.

C) imperativo, associado ao termo “talvez”, expressa um desejo que se configura como uma opinião: a opinião de que
a instabilidade do tema ambiental decorreria do fato de ter sido descoberto pela imprensa sob a ótica da tragédia.

D) imperativo, associado ao termo “talvez”, expressa uma condição que se configura como uma realidade: a realidade
de que os meios de comunicação abordam os temas ambientais sob a ótica da tragédia.
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QUESTÃO  25

No trecho:

Quem se ocupava do assunto era taxado de maluco. Pior: de xiita. (Texto 1: linhas 37 a 38)

Em relação à construção Pior: de xiita, pode-se afirmar que o termo pior indica uma

A) comparação de superioridade relativa ao valor pejorativo do termos “maluco” e “xiita”, sendo que os dois pontos
introduzem o termo considerado inferior na comparação.

B) opinião do autor do texto relativa ao valor pejorativo dos termos “maluco” e “xiita” e os dois pontos introduzem uma
retificação do termo “maluco” pelo termo “xiita” de menor valor pejorativo.

C) comparação de inferioridade relativa ao valor pejorativo dos termos “maluco” e “xiita”, sendo que os dois pontos
introduzem o termo considerado inferior na comparação.

D) opinião da jornalista Liana John relativa ao valor pejorativo dos termos “maluco” e “xiita” e os dois pontos introduzem
uma retificação do termo “maluco” pelo termo “xiita” de maior valor pejorativo, segundo a jornalista citada.

QUESTÃO  26

Há situações em que a apreensão do sentido literal não é suficiente para garantir a compreensão do texto. A
realização de inferências por parte do leitor pode ser necessária para a compreensão de um texto, como se pode
observar no trecho abaixo:

Nesses pouco mais de 20 anos de informação ambiental no Brasil, o que se pode ver é
muita dispersão e pouca produção organizada de relatos jornalísticos. Os acidentes e
catástrofes ganharam as primeiras páginas, mas só na falta de notícias mais sensacionais,
como uma crise política ou uma final de campeonato. (Texto 1: linhas 44 a 46)

Em relação a esse trecho, pode-se

A) inferir que, para o autor do texto, a abundância de notícias sensacionais não afeta o espaço dado às informações
ambientais na mídia.

B) pressupor que a informação ambiental ganhou as primeiras páginas na mídia dada sua relevância social.

C) inferir que, para o autor do texto, a informação ambiental ainda carece de espaço na mídia.

D) pressupor que, para o autor do texto, a informação ambiental não carece de espaço na mídia.
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QUESTÃO  27

Considere os trechos abaixo.

(1) “... e, além do mais, o País vivia uma crise política intensa”, tenta explicar Randáu.
(Texto 1: linhas 15 a 16)

(2) É verdade, embora não justifique o descaso com o tema ambiental. (Texto 1: linha 17)

Nesses trechos, os termos em negrito indicam, respectivamente,

A) em (1), uma atenuação da explicação de Randáu: o autor não a considera suficiente para explicar o descaso com
o tema ambiental; essa atenuação é expandida, em (2), pela expressão  “é verdade” e pela inserção de um argumento
novo, por meio do uso de uma conjunção aditiva que pode ser substituída por “e”, sem alteração da relação de
sentido estabelecida entre as orações.

B) em (1), uma apreciação do autor do texto em relação à fala de Randáu: o autor não a considera suficiente para
explicar o descaso com o tema ambiental; essa apreciação é reforçada, em (2), pela forma polida com que introduz
a ressalva (“embora não justifique o descaso com o tema ambiental”), por meio do uso de uma conjunção concessiva,
que pode ser substituída por “ainda que”, sem alteração da relação de sentido estabelecida entre as orações.

C) em (1), uma apreciação do autor do texto em relação à fala de Randáu: o autor a considera suficiente para explicar
o descaso com o tema ambiental; essa apreciação é reforçada, em (2), pela expressão “é verdade” e pela inserção
de um argumento novo, por meio do uso de uma conjunção explicativa que pode ser substituída por “porque”, sem
alteração da relação de sentido estabelecida entre as orações.

D) em (1), uma atenuação da explicação de Randáu: o autor a considera suficiente para explicar o descaso com o
tema ambiental; essa atenuação expandida, em (2), pela forma polida com que introduz a ressalva (“embora não
justifique o descaso com o tema ambiental”), por meio do uso de uma conjunção adversativa que pode ser substituída
por “mas”, sem alteração da relação de sentido estabelecida entre as orações.
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Leia atentamente o Texto 2 e, em seguida, responda às questões 28, 29 e 30.

Texto 2

O bicho

Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

Bandeira, Manuel. O bicho. In Estrela da vida inteira. 4ª ed. Rio
de Janeiro: José Olympio, 1973. p.196.

QUESTÃO  28

Levando-se em conta o sentido global do Texto 2, pode-se afirmar que o texto

A) argumenta contra a degradação humana por meio do relato de um fato, sendo que a expressão “meu Deus” indica
indignação perante a degradação humana.

B) relata uma situação freqüente em nossa sociedade, sendo que a expressão “meu Deus” assevera a efemeridade
da situação.

C) argumenta contra a degradação humana por meio do relato de um fato, sendo que a expressão “meu Deus”
assevera a religiosidade da situação relatada.

D) relata uma situação freqüente em nossa sociedade, sendo que a expressão “meu Deus” indica o conformismo do
autor perante a degradação humana.
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QUESTÃO  29

Considere a segunda estrofe do poema “O bicho”. (Texto 2)

Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

Nesse trecho, os dois pontos servem para

A) atenuar o que é dito posteriormente e introduzir um argumento que desenvolve os argumentos anteriores.

B) enfatizar o que é dito posteriormente e introduzir um argumento que desenvolve os argumentos anteriores.

C) enfatizar o que é dito anteriormente e acrescentar um argumento que restringe os argumentos anteriores.

D) atenuar o que é dito anteriormente e acrescentar um argumento que restringe os argumentos anteriores.

QUESTÃO  30

No Texto 2, o homem executa atos próprios dos animais, o que o define como bicho. Levando em consideração a
transferência de características próprias dos animais para o homem, pode-se afirmar, em relação ao processo de
construção textual, que

A) é sinestésico, pois a sinestesia expressa um sentimento visual que dá um tom de tristeza e indignação ao texto.

B) é metonímico, pois atribui algumas características próprias dos animais ao homem.

C) é metafórico, pois coloca o homem no nível dos animais.

D) é antitético, pois a antítese expressa uma oposição entre os modos de ser do bicho e os do homem.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO  32

Dois ciclistas estão em fases distintas de preparação. O técnico desses atletas elabora um planejamento de
treinamento para ambos, estabelecendo o seguinte esquema:

• ciclista 1: iniciar o treinamento com 4 km de percurso e aumentar, a cada dia, 3 km a mais para serem percorridos;

• ciclista 2: iniciar o treinamento com 25 km de percurso e aumentar, a cada dia, 2 km a mais para serem percorridos.

Sabendo-se que esses ciclistas iniciam o treinamento no mesmo dia e que o término desse treinamento se dá
quando os atletas percorrem a mesma distância em um mesmo dia, pode-se afirmar que ao final do treinamento o
ciclista 1 percorre uma distância total, em km, de

A) 781

B) 714

C) 848

D) 915

QUESTÃO  31

Considere um polígono regular de 7 lados, inscrito em uma circunferência. Fixando-se um vértice, escolhendo-se,
aleatoriamente, 2 outros vértices desse polígono e, construindo com os mesmos um triângulo, pode-se afirmar que a
probabilidade do centro da circunferência pertencer ao interior desse triângulo é igual a

A)

B)

C)

D)

21
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QUESTÃO  33

Uma comerciante de bijuterias necessita comprar alguns objetos que servirão como material para a montagem de
suas peças. Ela dispõe de R$100,00 e deseja gastar todo o dinheiro na aquisição de 100 objetos dentre os tipos A, B e
C. Se cada objeto do tipo A custa R$5,00, do tipo B R$3,00 e 3 unidades do tipo C custam, no total, R$1,00, então, a
quantidade de diferentes maneiras de efetuar a compra é igual a

A) 6

B) 2

C) 5

D) 4

QUESTÃO  34

Um concurso avaliou n candidatos atribuindo-lhes notas de 0 a 100 pontos.  Sabe-se que exatamente 20 deles
obtiveram nota máxima e, nesse caso, a média aritmética foi de 80 pontos. Agora, se consideradas apenas as notas
inferiores a 100 pontos, a média passa a ser de 70 pontos. Nessas condições, pode-se afirmar que n é igual a

A) 70

B) 60

C) 80

D) 40

QUESTÃO  35

Considere uma circunferência de raio 0,25, cujo centro (da mesma) desliza sobre o gráfico da função
f(x) = 5x, x . Sabendo-se que o início do deslizamento se deu a partir do ponto do plano de coordenadas (0,1), no
sentido negativo do eixo das abscissas Ox, e o término desse deslizamento se deu quando a circunferência tocou o eixo
Ox pela primeira vez em um ponto T, pode-se afirmar que a distância de T ao eixo das ordenadas é igual a

A) 4 log
5 
2

B) – 2 log
5 
2

C) 2 log5 2

D) – 4 log
5 
2
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QUESTÃO  36

Sejam as retas concorrentes r e s representadas pelas equações cartesianas r: y – 2x = 4 e s: x + ky = 6, em que
k é um número real. Para que essas retas se intersectem em um ponto de coordenadas cartesianas (m, n) com m > 0
e n > 0, os possíveis valores para k são tais que

A) – 1< k < 3

B) k > –

C) k < 

D) – < k < 

QUESTÃO  37

A cada valor atribuído ao número real α, considere a parábola obtida por meio da equação cartesiana
y = x2 – 2x cos(α) + sen2 (α). Dessa forma, pode-se afirmar que, à medida que α varia, os vértices das parábolas assim
obtidas descrevem um arco de parábola de equação

A) y = − 2x2 − 2

B) y = − 2x2 + 1

C) y = − x2 − 1

D) y = − x2  − 2

QUESTÃO  38

Considere o triângulo cujos vértices correspondem aos números complexos z
1
= 3, z

2
= 6 e z

3
=8+3i, em que i é a

unidade imaginária. Sabe-se que outro triângulo de vértices correspondentes a w
1 
= –iz

1
, w

2 
= –iz

2 
e w

3 
= –ihz

3
, sendo h

um número real positivo, possui área igual a 18. Então, o valor de h é igual a

A) 10

B) 6

C) 8

D) 4
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QUESTÃO  39

Sabe-se que o polinômio p(x) = ax3+ x2 + bx + 1, em que a e b são números reais não nulos, é divisível por x–1 e,
além disso, que o resto da divisão de p(x) por x–b é igual a 1.

Desse modo, a respeito de a e b, pode-se afirmar que

A) pelo menos um deles é um número inteiro.

B) o produto a.b é um número irracional.

C) a diferença a–b é um número irracional.

D) não existem números nas condições apresentadas.

QUESTÃO  40

Sejam: C
1 
uma circunferência de raio r e centro O; P um ponto arbitrário dessa mesma circunferência. No interior

dessa circunferência, considere outra circunferência C
2
, tangente à C

1 
em P e com raio igual à metade do raio de C

1
.

Repetindo-se esse processo, encontra-se uma seqüência de circunferências C
3
, C

4
,...., C

n+1
 tangentes à C

1
 em P e com

o raio de cada uma delas correspondendo à metade do raio da anterior, conforme ilustra a figura abaixo.

 De acordo com essas condições, pode-se afirmar que a diferença entre a área de Cn e a área de Cn+1 é igual a

A) π r2 / 22n

B) 3π  r2 / 22n

C) 3π r2 / 22n+2

D) π r2 / 22n+2
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QUÍMICA

QUESTÃO  42

Em um recipiente contendo uma solução aquosa de uma substância A foram adicionadas gotas de fenolftaleína, o
que resultou em uma coloração rósea. Adicionando-se uma substância B em A, a solução passou de rósea para incolor.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que

A) A é um ácido e B é uma base.

B) A e B são bases.

C) A é uma base e B é um ácido.

D) A e B são ácidos.

25

QUESTÃO  41

A substância, representada pela fórmula estrutural abaixo, é bastante utilizada como analgésico (aspirina).

Com base nessas informações, marque a alternativa correta.

A) Uma massa de 8,23 g de aspirina, quando dissolvida completamente em água suficiente para formar 500 mL de
solução, forma uma solução de concentração 0,0914 mol L–1.

B) O nome oficial da aspirina, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada − IUPAC, é ácido
1-etanóxibenzóico.

C) A molécula apresenta as seguintes funções orgânicas: ácido carboxílico e cetona.

D) Uma molécula de aspirina deve apresentar uma massa de 181g mol-1, considerando as massas atômicas dos
átomos que a compõem.
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QUESTÃO  43

Apresentam-se abaixo as fórmulas químicas de compostos contendo fósforo.

Mg
3
(PO

4
)

2
         H

4
P

2
O

5
        Ca

2
P

2
O

7
              KH

2
PO

2
         Na

2
HPO

3

Quais são, respectivamente, os números de oxidação do fósforo em cada composto?

A) +5  ; +3  ; +5  ; +1  ; +3.

B) +3  ; +2  ; +6  ; +2  ; +2.

C) +5  ; +3  ; +6  ; +1  ; +5.

D) +3  ; +2  ; +5  ; +2  ; +2.

QUESTÃO  44

Considere os processos descritos a seguir.

I - Obtenção de gasolina a partir do petróleo.

II - Obtenção de zinco a partir da calamina.

III - Obtenção de gelo seco a partir de gás carbônico.

IV - Queima de uma vela.

V - Sublimação de iodo.

Marque a alternativa que reúne somente transformações químicas:

A) II, IV e V.

B) I, II e IV.

C) II e IV.

D) I e II.
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QUESTÃO  45

Para determinar a idade da Terra e de rochas, cientistas usam radioisótopos de meia-vida muito longa, como o
Urânio-238 e o Rubídio-87. No decaimento radioativo do Rubídio-87 há emissão de uma partícula beta negativa.

Nesse caso, o elemento formado possui

A) 49 prótons e 38 nêutrons.

B) 37 prótons e 50 nêutrons.

C) 39 prótons e 48 nêutrons.

D) 38 prótons e 49 nêutrons.

QUESTÃO  47

Considere as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA.

A) As propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos.

B) Um átomo de bromo, quando se torna um íon brometo, tem seu tamanho aumentado.

C) Os íons Na+ e F− possuem a mesma estrutura eletrônica.

D) A eletronegatividade, em um mesmo período da tabela periódica, diminui à medida que o número atômico aumenta.
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QUESTÃO  46

A cafeína, C8H10N4O2 , é um estimulante encontrado no chá e no café. Altas doses de cafeína excitam,
demasiadamente, o sistema nervoso central, podendo ser letal. Para o homem, a dose letal é, em média, 10 gramas.

Dado: Número de Avogrado = 6,02x1023 partículas/mol.

Nesse caso, o número de átomos de nitrogênio presente na dose letal desse composto é

A) 0,31x1023

B) 1,24x1023

C) 1,24x10-23

D) 1,24
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QUESTÃO  49

Considere a seguinte pilha: Cu0 | Cu2+ || Ag+ | Ag0.

Sabendo que o cobre cede elétrons espontaneamente aos íons Ag+, é correto afirmar que

A) a concentração de íons Ag+ na solução diminui.

B) a prata é o agente redutor.

C) o íon Cu2+ sofre oxidação.

D) o eletrodo negativo ou ânodo terá a sua massa aumentada.

QUESTÃO  48

O hidróxido de cálcio, Ca(OH)
2

, é uma substância sólida incolor usada, por exemplo, em lubrificantes e em
formulações de pesticida.

Dado: produto de solubilidade do Ca(OH)
2
 = Kps = 5,5 x10-6

O pH de uma solução aquosa de Ca(OH)
2
, de concentração 0,50x10-3 mol L-1, é

A) 9,0

B) 10,7

C) 3,3

D) 11

Ponte salina
Ag0 Cu0

Ag+
(aq)

NO
3

−
(aq)

Cu2+
(aq)

NO
3

−
(aq)
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QUESTÃO  50

Com o objetivo de identificar determinadas substâncias, algumas propriedades dessas substâncias foram analisadas.
Os resultados obtidos foram:

- Substância A:  sólido branco cristalino, Ponto de Fusão de 776°C, solúvel em água, não conduz corrente elétrica
quando pura, mas conduz em solução aquosa.

- Substância B:   líquido incolor, Ponto de Ebulição de 78°C, volátil, inflamável e solúvel em água.

- Substância C:   sólido brilhante, maleável, insolúvel em água, conduz corrente elétrica quando pura e apresenta Ponto
de Fusão de 1084°C.

- Substância D:   líquido incolor, de odor penetrante, solúvel em água, reage com álcool, produzindo ésteres e conduz
corrente elétrica quando em solução aquosa.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que as substâncias A, B, C e D são, respectivamente,

A) ferro, ácido acético, oxigênio, bromo.

B) cobre, bromo, cloreto de potássio, álcool etílico.

C) cloreto de potássio, álcool etílico, cobre, ácido acético.

D) cloreto de potássio, dióxido de carbono, ferro, álcool etílico.
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