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IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  
CADERNO DE PROVAS 

• Este Caderno de Provas contém questões objetivas com 4 (quatro) alternativas cada uma, de A a D, e deverá 
ser utilizado pelos candidatos dos Cursos dos Grupos I, III e IV. 

• Cada candidato deverá responder a 60 (sessenta) questões de acordo com o Grupo referente ao Curso pelo 
qual optou. 

• O quadro abaixo indica os Grupos, os Cursos e as respectivas Provas: 
 

GRUPO  CURSOS PROVAS 

I 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Gestão Ambiental e Turismo. 

Matemática – Questões de 01 a 20 
História – Questões de 21 a 40 
Geografia – Questões de 41 a 60 

III 
Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Medicina e Odontologia. 

Biologia – Questões de 01 a 20 
Física – Questões de 21 a 40 

Química – Questões de 41 a 60 

IV 
Ciência da Computação, Ciência e 

Tecnologia, Física, Matemática e Química. 

Matemática – Questões de 01 a 20 
Física – Questões de 21 a 40 

Química – Questões de 41 a 60 
 
FOLHA DE RESPOSTAS 

1) Confira seus dados na Folha de Respostas e assine-a no espaço reservado para tal fim. 
2) Leia cuidadosamente as questões de cada uma das provas e marque a resposta correta na Folha de Respostas. 
3) Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas e preencha 

completamente o espaço (marcação correta ) a ela destinado, sem ultrapassar os seus limites. 
4) Existe apenas uma resposta correta para cada questão objetiva. 
 
ATENÇÃO! 

• É de sua inteira responsabilidade a marcação correta na Folha de Respostas. 
• Você terá 4 (quatro) horas para responder a estas Provas e só poderá ausentar-se provisoriamente da sala de 

provas após 01 (uma) hora delas iniciadas e ausentar-se definitivamente da sala de provas após 02 (duas) 
horas.  

• Somente será permitido sair levando os Cadernos de Provas, devidamente identificados, no segundo dia de 
sua aplicação, a partir das 16h 30min (horário oficial local). 

• Os objetos devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 
sem a bateria, estando devidamente identificado com etiqueta. 

• Somente em caso de urgência pedir ao Fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais.  

• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente a você interpretar e decidir. 

• Ao concluir as provas, entregue ao Fiscal as Folhas de Respostas Objetivas e de Redação (2º dia). É 
obrigatória a devolução das Folhas de Respostas, sob pena de eliminação do Processo Seletivo.  

• A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 

 
Confira a sequência das páginas e das questões do seu Caderno de Provas. 

Se for identificado algum problema, informe-o ao Fiscal. 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 01 A 20 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos: 
Grupo I: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Ambiental e Turismo. 
Grupo IV: Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia, Física, Matemática e Química. 

 
01 
Considere as funções f(x) = 4x + 5 e g(x) = 2x + 1. O valor de k, tal que f(g(k)) = 25 é: 
A) 3.                              
B) 5.                           
C) 7.                           
D) 8. 
 
02 
O gráfico da função inversa de f(x) é representado a seguir. Logo, a função f(x) é determinada por 
 
A) f(x) = x + 2. 
B) f(x) = x –  2.                    
C) f(x) = 2x –  1.  
D) f(x) = – 2x + 1.                   
 
 
 
03 
A figura mostra um triângulo isósceles cujos segmentos ������ e ������ medem 1 cm e ���� = 36°. Sabendo-se 
que ������ é bissetriz do ângulo ����, então, sen 18° é: 
 

A) 
4

32 ++++
. 

B) 
3

32
. 

C) 
4

15 −
. 

D) 
2

51−
. 

 
04 
Considerando que sen � com 0° < � < 90° é igual a 0,6, então, tg � é: 
A) 0,54.                     
B) 0,65.                      
C) 0,75.                   
D) 0,80. 
 
05 
A soma e a subtração de dois polinômios p(x) e h(x), nessa ordem, são 6x3 + 6x2 + 2x – 4 e 6x3 + 2x2 + 2x + 2, 
respectivamente. Dessa forma, o resto da divisão de p(x) por h(x) é: 
A) 3x + 1.                  
B) 3x + 2.              
C) 11x + 5.             
D) 11x + 3. 
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06 
Uma circunferência C, cujo ponto central corresponde à origem � no plano cartesiano, é determinada 
pela relação x2 + y2 = 28. Dessa forma, a área da circunferência que preenche completamente o 1° 
quadrante do plano é, em unidades: (Considere 	 = 3) 
A) 21.                     
B) 28.                        

C) 7.2                           

D) .76  
 
07 
Um jogo é formado por peças de dois tipos de formas geométricas: cubos e cones. Pretende-se formar um 
conjunto de 5 peças com, no máximo, 2 cones. Sabendo-se que o jogo é formado por 8 cubos e 3 cones e 
todas peças são de cores distintas, então, o número de possibilidades para se formar esse conjunto é 
A) 56.                   
B) 168.                    
C) 210.                            
D) 434.  
 
08 
Fábio escolheu 10 números dentre 1 a 100 e percebeu que 8 deles formavam uma progressão aritmética 
de razão r. Além disso, verificou que o menor número escolhido é igual à razão  r , e o maior é igual à 
soma do primeiro com o último termo da progressão. Sabe-se que a soma dos termos dessa PA é 316 e a 
diferença entre o primeiro e o último termo é igual a r2. Sendo P o primeiro termo da progressão, é 
correto afirmar que 

A) P ≤ 9. 
B) 9 < P ≤ 18. 
C) 18 < P ≤ 27. 
D) 27 < P ≤ 45. 
 
09 

Considere a função f: R → R definida por f(x) = x2 +
2

x1−
.  Sendo D(f) o domínio da função f(
), então, 

é correto afirmar que 
A) D(f) = {x � R | x ≤ 2}.  
B) D(f) = {x � R | x ≤ 1}. 
C) D(f) = {x � R | x ≤ 

2
1 }. 

D) D(f) = {x � R | x ≥ – 1}. 
 
10 
Através de poderosos telescópios e softwares de altíssima capacidade de processamento, uma equipe de 
astrônomos mapeou uma pequena galáxia com 1,2 x 108 planetas e constatou que, desses, 6 x 107 possuem 
anéis planetários. Além disso, verificou que 5 x 107 possuem pelo menos uma lua, mas 3 x 107 não 
possuem qualquer lua ou anel planetário. Dessa forma, o número de planetas que possui lua e também 
anel planetário é 
A) 1,2 x 107.                
B) 2 x 107.                   
C) 3 x 107.                   
D) 9 x 107. 
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11 
Acerca das relações de inclusão e pertinência entre conjuntos e seus elementos, marque a alternativa 
INCORRETA. 
A) �D

A = �x | x � D e x � A}.           
B) Se y � B e D � B, então, y � D.  
C) Se {x, y} � O e {y, z} � P, então P – O = {z}. 
D) Se A ⊂ B, mas x � B, então, necessariamente, x � A. 
 
12 
Dentre os gráficos abaixo, assinale o que representa corretamente a função modular f(x) = |x – 2| – 1. 
 

A) 

 

C) 

 

B) 

 

D)  

 

 
13 
Considere as matrizes A e B, representadas a seguir. 
 

A = �� � ��� �� �� � � �     B = �� � �� � ��� �� � � 
 

Sendo C a matriz resultado da soma da matriz transposta de A com a matriz oposta de B, é correto 
afirmar que 

A) 

 

C = � 1 �4 1�7 �3 1�8 4 �7� 
 

B) 

 

C = � 1 4 1�7 �2 02 4 1� 
 

C) 

 

C = � 1 4 1�7 1 0�2 4 1� 
 

D)  

 

C = � 1 4 1�7 �3 1�8 4 1� 
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14 
Pedro, ao estudar matemática, escreveu em uma folha de papel a seguinte inequação A: “(2x2 – 2x + 1) ≥ 0”, 
com x ���� R. Após, solicitou a Mauro, seu colega de classe, que escrevesse outra inequação, B, de forma que o 
conjunto solução do produto de A por B fosse S = {x ���� R    /–1 ≤ X ≤ 3}. Assim, uma das inequações que 
Mauro poderia ter escrito é: 
A) (– x2 – 3x – 2) ≥ 0. 
B) (2x2 – 4x + 3) ≥ 0. 
C) (3x2 – 2x + 1) ≥ 0. 
D) (– x2 + 2x + 3) ≥ 0.  
 
15 
Considere, a seguir, três propriedades dos determinantes: 
I. Sendo A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem e AB a matriz-produto, então, det (AB) = (det A) . 

(det B). 
II. Seja A uma matriz quadrada. Se multiplicar todos os elementos de uma linha (ou coluna) pelo mesmo 

número e somar os resultados aos elementos correspondentes de outra linha (ou coluna), formando a matriz 
B, então, det A = det B. 

III. Se uma matriz quadrada A de ordem n é multiplicada por um número real k, o seu determinante ficará 
multiplicado por k%, isto é, det(kA%) = k%. det A%. 

As propriedades são também conhecidas, respectivamente, por teorema de 
A) Jacobi; Binet; e, multiplicação da matriz por uma constante. 
B) Binet; Jacobi; e, multiplicação da matriz por uma constante. 
C) Binet; multiplicação da matriz por uma constante; e, teorema de Jacobi. 
D) Jacobi; multiplicação de uma matriz por uma constante; e, teorema de Binet. 
 
16 
Considerando o desenvolvimento do binômio (x + 3)5, marque a alternativa INCORRETA. 
A) O 3° termo é 540 x3. 
B) O 4° termo é 540 x2. 
C) A razão entre o 3° e o 4° termo é x. 
D) A razão entre o 1º e o 3º termo é 3 x. 
 
17 
Considere o seguinte sistema de equações lineares: 
 

'–    2x    +    z    =    5
   2y    –    z    =    7 ( 

 

Sabendo-se que x, y e z, nessa ordem, formam uma progressão aritmética de razão r, com r ���� R, então, é 
correto afirmar que 
A) r ≤ 3. 
B) 3 < r ≤ 5. 
C) 5 < r ≤ 7. 
D) 7 < r ≤ 9. 
 
18 
Seja M o ponto médio do segmento de reta AB����, tal que A(3, 4) e B(7, 8) e N o ponto médio dos segmentos 
OP���� e MB�����. Sendo P(13, 13), a distância entre os pontos A e O, em unidades, é: 
A) 3.                           
B) 4.                              
C) 5.                                  
D) 6. 
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19 
Considere S o conjunto dos valores reais de x, tal que (x2 – 9) + (x – 3)i seja um número imaginário puro. 
É correto afirmar que 
A) S = {x � R | x = 3}. 
B) S = {x � R | x * 3}. 
C) S = {x � R | x = – 3}. 
D) S = {x � R | – 3 + x + 3}. 
 
20 
O volume de uma pirâmide regular triangular, cuja altura mede 3 cm e cada aresta de sua base mede 2 cm, 
é: 

A) 3 cm3. 

B) 2 3 cm3.        

C) 3 3 cm3.           

D) 6 3 cm3. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 21 A 40 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos do Grupo I: Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Ambiental e Turismo. 

 
21 
“É preciso advertir, desde já, que esse sistema quadripartido – História Antiga, História Medieval, História 
Moderna e História Contemporânea – de organização da história universal é um fato francês. Em outros países, 
o passado está organizado de forma diferente, em função de pontos de referência diferentes. [...] na Grécia, a 
antiguidade grega chega até o século XV, e a ocupação turca corresponde a uma espécie de Idade Média. Na 
China, a história moderna (jindaí) vai das guerras do ópio ao movimento patriótico de maio de 1919. Começa 
com esse último a história “Contemporânea” (jindaí).”                                                             (Jean Chesneaux, 1995.) 
 

Pode-se afirmar que as noções historiográficas de Idades Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, 
estão ligadas, especificamente, ao tempo 
A) analógico, ou seja, àquele definido pelo relógio.                                                                                              
B) cronológico, sendo consideradas convenções  temporais. 
C) em todas as suas concepções, ou seja, concreto e abstrato. 
D) histórico, sendo, portanto, variável dentro de uma mesma sociedade.    
 
22 
Analise os trechos a seguir. 
 

“Toda história é escolha. É porque existiu o azar que aqui destruiu e lá preservou os vestígios do passado. É 
porque existe o homem: quando os documentos abundam, ele abrevia, simplifica, realça isso, releva aquilo a 
segundo plano.”                  (Febvre, 1974.) 
 
“A renovação historiográfica ocorrida no século XX trouxe a renovação da concepção do documento histórico e da 
relação do historiador com ele. Os historiadores contestaram a ideia do documento histórico como matéria inerte...”                   

(Schimidt, 2004.) 
O documento histórico, quando utilizado corretamente,  
A) determina o trabalho do historiador, dispensando-o do uso de outras fontes de pesquisa.   
B) impede qualquer possibilidade de refutação do fato histórico ao qual se refere, comprovando-o. 
C) permite o conhecimento de realidades passadas e desenvolve um novo sentido de análise histórica. 
D) representa um fim em si mesmo, ou seja, sobrepõe-se à própria sociedade estudada ou às relações de poder.                                                                     
 
23 
“A história é doadora de uma memória aos alunos, o que permite, ao mesmo tempo, que eles se apropriem de um 
patrimônio gerador de identidade [...] A formação de um cidadão esclarecido repousa sobre a apropriação de uma 
cultura comum e criadora de identidade, concedendo uma melhor compreensão do mundo contemporâneo de que 
eles são herdeiros. [...] O ensino da história participa também da formação intelectual mais geral, que consiste em 
formar e exercer o espírito crítico [...] Trata-se de habituar-se a levar em consideração o caráter relativo das 
sociedades humanas, segundo seu lugar e sua época, assim como, apreender a sua diversidade e saber respeitá-la.”                                                                             

(Audigier, 2001.) 
Tendo em vista as finalidades do estudo da história, é correto afirmar que  
A) no setor cultural, o papel da história consiste na hierarquização das sociedades, a partir do arsenal de cultura 

por elas produzidas. 
B) em termos gerais, a história precisa favorecer à formação do indivíduo como sujeito histórico, com responsabi-

lidades civis e sociais.  
C) em termos intelectuais, a história contribui para a perpetuação da ordem social, uma vez que agrega valores 

às sociedades vigentes. 
D) no aspecto cívico, a história permanece como ciência que colabora com a laicidade do estado e com o  papel 

de obediência do cidadão. 
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24 
“Em todas as fases da vida havia muitas diferenças entre as mulheres e homens gregos. As mulheres abastadas 
viviam separadas dos homens, em cômodos separados, reservados a elas dentro de casa, chamados gineceus, onde 
ficavam confinadas a maior parte do tempo. [...] As meninas, pouco contato tinham com os meninos, depois da 
primeira infância, como mandava a ‘boa educação’.”             (Funari, P.P. Grécia e Roma. São Paulo; Contexto, 2001. p. 43-44.) 
 

Um dos objetivos da educação na Grécia antiga era formar o cidadão que no futuro assumiria seu lugar 
na pólis e, por isso, deveria ser conhecedor das tradições e dos valores cultuados pelo seu povo. Em 
relação à participação “democrática” na Grécia, é correto afirmar que 
A) não era exercida em toda sua extensão: era especificamente para homens, livres, e nascidos na Grécia. 
B) era exercida por toda população grega, homens e mulheres, desde que já tivessem completado a idade adequada. 
C) era destinada a todos que de alguma forma contribuíssem com a produção econômica nas cidades-estado 

gregas. 
D) era partilhada pelas mulheres, desde que provenientes das famílias mais privilegiadas e que tivessem acesso à 

educação integral (Paideia).                                                                                                
 
25 
“A África não é uma parte histórica do mundo, não oferece qualquer movimento, desenvolvimento ou qualquer 
progresso histórico próprio. [...] o que entendemos propriamente por África é o espírito sem história, o espírito 
não desenvolvido, envolto em condições naturais.”  

(Wilhelm Friedrich Hegel. Introdução à história da Filosofia in Hegel – Os pensadores. São Paulo; Abril Cultural, 1985. p. 316-392.) 
 

O filósofo Friedrich Hegel (1770-1831) expressa de forma radical uma concepção sobre a África que 
A) justificava as práticas imperialistas que surgiram a partir de então, com a missão primordial de diminuir a 

distância cultural entre as nações. 
B) confirmava a hipótese do surgimento do homem no continente africano, embora salientasse sua dependência 

cultural em relação à Europa.                                                                                   
C) contradizia  as teorias do Darwinismo Social, que defendia, entre outros aspectos, a ideia da seleção natural 

e do evolucionismo equitativo entre os povos. 
D) reforçava a visão das nações europeias que desde o século XVI já se consideravam superiores culturalmente 

em relação às demais nações e sociedades humanas. 
 
26 
“A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha (1835-1845): a mais longa guerra civil do continente. As com-
plexas razões do levante estão nos livros de História. O que não está nos livros de História sobre essa guerra 
brasileira está neste livro de Letícia Wierzchowski. Porque ‘A casa das sete mulheres’ é um exercício totalizador 
sobre a violência da guerra – de qualquer guerra – e sua influência maléfica sobre o destino de homens e de 
mulheres. O líder do movimento, general Bento Gonçalves da Silva, isolou as mulheres de sua família em uma 
estância afastada das áreas em conflito, com o propósito de protegê-las. A guerra que se esperava curta começou  
a se prolongar. E a vida daquelas sete mulheres confinadas na solidão do pampa começou a se transformar...             
A solidão enlouquece. As mulheres adoecem de solidão. As mulheres rezam. As mulheres esperam.   
(Disponível em: http://www.jecelo.com/livros/dreamweaver/arquivos/a/a%20casa%20das%20sete%20mulheres%20-%20leticia%20wierzcbowski.pdf.) 
 

A “guerra dos farrapos” imortalizada no livro de Letícia Wierzchowski e na minissérie com o mesmo nome 
“A casa das sete mulheres” foi uma das graves revoltas que marcaram o período regencial brasileiro. A 
Farroupilha, inclusive, se estendeu até o II Império e se destacou entre as demais 
A) pelo teor feminista de que era impregnado o movimento, algo inédito em se tratando de Brasil dos tempos 

imperiais. 
B) por ser uma luta com a preponderância de latifundiários rio-grandenses contra o Império brasileiro, ou seja, 

um movimento  considerado de elite. 
C) pelo fato de ter entre seus objetivos principais, a abolição da escravidão, pois muitos de seus membros eram 

escravos e advindos da arraia-miúda.     
D) por ser uma luta de cunho socialista e liberal, devido à clientela que compunha seus organizadores: estrangei-

ros e descendentes de italianos e alemães.                                                                                      
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“A Amazônia teria sido o principal centro de difusão das populações que se deslocaram pelo atual território do 
Brasil. Uma das hipóteses para o deslocamento populacional teria sido a superpopulação nas várzeas férteis do rio 
Amazonas, fazendo com que houvesse um processo migratório para outras regiões. Mesmo os povos que se loca-
lizaram mais tarde no litoral, teriam vindo dessa região. Alguns dos principais grupos indígenas conhecidos à época 
da chegada dos portugueses (tupis, guaranis, tupinambás e carajás) teriam sua origem comum na Amazônia....”                   

(Freitas Neto, 2010.) 
 

Em relação à construção da história desses povos, há registro dos mais antigos sambaquis no litoral 
brasileiro, principalmente no Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo. Sambaquis são 
A) pinturas encontradas nas cavernas, que retratam cenas do cotidiano primitivo. 
B) escavações profundas efetuadas pelos índios em seus rituais e oferendas à natureza. 
C) depósitos de conchas e restos humanos, com idade entre  8  e mil anos de existência.  
D) artefatos e monumentos  marajoaras, feitos à base de argila e outros materiais naturais.                                                                                             
 
28 
“Os escribas sumérios usavam tábuas de argila para seus escritos, que eram feitos principalmente com a ajuda 
de estiletes de madeira. Os instrumentos, obtidos através de ossos de animais e metal não eram usados com 
tanta frequência, mas também auxiliavam na escrita.”                                             (Freitas Neto, 2011.) 
 

 
(Disponível em: http://universodahistoria.blogspot.com.br/2010/07/escrita-cuneiforme.html.) 

 

Os sumérios, famosos pela invenção da escrita cuneiforme, tanto quanto os acádios e babilônicos, perten-
cem ao grupo de povos da antiguidade denominados como 
A) ocidentais. 
B) subsaarianos.                                                                                                
C) mediterrâneos. 
D) mesopotâmicos. 
 
29 
“Desde os tempos mais antigos, a humanidade vive experiências de dominação. Embora haja fatores específicos 
em cada império, alguns elementos parecem comuns. Entre eles o incontido desejo humano de superioridade e a 
busca deliberada de subjugação social, cultural e econômica.”                                                             (Benicá, 2013.) 
 

No caso específico do Império Romano, que floresceu na antiguidade ocidental, é(são) fator(es) decisivo(s)  
para seu surgimento e expansão: 
A) A formação, através das guerras,  de um grande arsenal de escravos, provenientes dos povos conquistados.  
B) A organização político-democrática que permitia a manutenção da autonomia e da isonomia cultural dos 

povos conquistados. 
C) A redistribuição das riquezas conquistadas à população, principalmente aos guerreiros, e o fim das desavenças  

entre patrícios e plebeus. 
D) A unificação religiosa em torno do cristianismo, o que garantiu a obediência dos cidadãos e a ausência de 

revoltas e convulsões sociais. 
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Analise a charge. 

 
(Disponível em: http://maesso.wordpress.com/2011/10/26/belo-monte-por-que-nao-aprendemos-com-erros-passados/.) 

 

A gravura faz clara referência à exploração sofrida pelos indígenas, quando da colonização portuguesa 
no Brasil. Ao tipo de relação de trabalho estabelecido entre índios e portugueses, bem no início do pro-
cesso de colonização denominou-se 
A) mita. 
B) estanco. 
C) escambo. 
D) encomienda. 
 
31 
“Muitos manifestantes de Berlim Oriental não eram correspondidos pela guarda que patrulha o Muro de Berlim, 
como mostra o seguinte diálogo, no posto fronteiriço Checkpoint Charlie, entre jovens que queriam atravessar e 
um sargento: 
Sargento: Não entendo vocês. A vida não está boa aqui? O que vocês vão fazer do outro lado? Querem 
desemprego? 
Jovem: Lá também é Alemanha, tenho família e alguns amigos que quero visitar. 
Sargento: Mas é necessário todo esse barulho, essa vergonha de gente fugindo? Por que não esperar a vez de 
passar, pedindo visto? É preciso paciência. 
Outro jovem: Paciência? Conhecemos pessoas que pediram visto a três anos. Muitos desistiram. E para que ter 
paciência? Temos o direito de viajar livremente. 
Sargento: Esse direito sempre existiu. Vocês não entendem. 
Jovem: O senhor é que não entende a importância de poder passar, conhecer o outro lado de um país que 
também é nosso, queremos sair e vamos voltar. Mas queremos a liberdade de poder fazer isso.” 

(Arbex Júnior, 1991.) 
 

O texto anterior foi escrito no dia 11 de novembro de 1989 e integra um conjunto de escritos que o jorna-
lista José Arbex escreveu para o Jornal “A Folha de São Paulo”, como correspondente do jornal em 
Berlim, por ocasião da queda do Muro que dividia as partes Ocidental (capitalista) e Oriental (comunista) 
da cidade alemã. No texto, a indignação do sargento diante do desejo dos jovens de atravessar o muro para 
o lado Ocidental de Berlim demonstra 
A) que as notícias sobre comunismo divulgadas pela mídia, eram, às vezes, mal interpretadas, ou vistas de 

forma exagerada pelos jovens da época. 
B) que as diferenças entre as duas Alemanhas estavam apenas no plano ideológico, o que não justificava tal 

atitude de rebeldia por parte dos jovens. 
C) que a insatisfação expressa pelos jovens era  injusta, já que não havia discrepâncias no desenvolvimento 

econômico e/ou político entre as duas partes.                                                                                                
D) que como representante do estado alemão comunista, o sargento provavelmente acreditava que esse tipo de 

atitude dos jovens era uma desonra para o país. 
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“Ilmo sr. Francisco de Souza – Aspiro boa saúde com a exma. família, tendo eu frequentado uma fazenda sua, 
deliberei saudando-o em uma cartinha, pedir um cobrezinho. Basta dois contos de réis. Eu reconheço que o sr. 
não se sacrifica com isto e eu ficarei bem agradecido e não terei razão de lhe odiar nem também a gente de 
Virgulino terá esta razão. Sem mais, do seu criado, obrigado. Hortêncio, vulgo Arvoredo, rapaz do bando de 
Virgulino Ferreira, vulgo Lampião.” 
(Publicado no Jornal A Tarde, 20/01/1931, Coletânea de Documentos Históricos para o 1º grau, São Paulo; SE/CENP, 1980.p.51, in.: Rodrigues, 1999.) 

 

Apesar do palavreado gentil, o sentido real da carta está ligado ao próprio significado do Cangaço, movi-
mento social do início da República Brasileira, ou seja, 
A)  o sentido de um movimento de cunho social que visava apenas combater as oligarquias e as discrepâncias 

sociais.  
B)  uma espécie de “banditismo social”, que agia basicamente por interesses próprios, com violência extrema e 

sem uma ideologia determinada. 
C)  um movimento essencialmente comprometido com uma determinada classe social, a saber, a classe oligár-

quica, que muitas vezes utilizou-se de seus serviços para garantir a ordem. 
D)  de um movimento que demonstrou um viés socialista, já que os cangaceiros estabeleciam alianças com os 

tenentistas comandados por Luis Carlos Prestes, o “cavaleiro da esperança”. 
 
33 
“O povo carioca atendeu ao chamado dos que pediam sua presença maciça às praças públicas, na marcha da 
‘Família com Deus pela Liberdade’. Um milhão, aproximadamente, de cariocas, fluminenses das cidades vizinhas 
e representações dos estados mais próximos (...) reuniu-se, um dia após o término da grande crise nacional, numa 
das maiores demonstrações populares já vistas no Rio. (...) grupos mais exaltados e tomados de fúria incendiaram 
o prédio da UNE, na Praia do flamengo.”                                                  (Revista O Cruzeiro.) 
 

O relato em questão no enunciado refere-se a uma mobilização popular em apoio 
A) aos militares e aos setores de direita, apreensivos com as medidas populistas do governo. 
B) às chamadas Reformas de Base, medidas preconizadas por Jango no comício da Central do Brasil.  
C) à Campanha “Diretas Já”, em prol das eleições diretas para Presidência da República e não por Colégio 

Eleitoral. 
D) à anistia política, ambicionada principalmente por famílias de militantes e intelectuais envolvidos em protestos 

contra a ditadura.                                                                                        
 
34 
“Alguns estudiosos do período argumentam que durante o mandato presidencial de José Sarney, os militares 
exerceram algum tipo de tutela sobre o governo. Porém, inúmeras medidas governamentais visaram o fortale-
cimento das forças democráticas. Por exemplo, em maio de 1985, uma Emenda Constitucional restabeleceu as 
eleições diretas para as prefeituras das cidades consideradas como áreas de segurança nacional.” 
(Disponível em: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-jose-sarney-1985-1990-nova-constituicao-e-crise-economica.htm.) 

 
“Sarney discursa durante celebração de 25 anos da Constituição de 1988 out 30, 2013: Sarney: ‘Eu sabia a carga 
histórica que estávamos vivendo naquele momento. Terminávamos uma longa caminhada da idealização, da luta 
pela Constituinte, da realização da Constituinte e da promulgação da Constituição. Hoje, comemoramos 25 anos 
da sua existência’.”                                                                                                    (Disponível em: http://josesarney.org/.) 
 

Um dos fatos mais marcantes da Nova República, e mais especificamente do governo de José Sarney, foi 
a promulgação da Constituição de 1988, que agora completa 25 anos. Além desse fato, o período de seu 
governo foi marcado 
A) pelo sistema neoliberal, adotado a fim de restringir a inflação e criar maior número empregos no país. 
B) pelos planos econômicos, que se sucederam um a um, com o objetivo de reorganizar a economia em crise.   
C) pela nacionalização do capital industrial, até então advindo de órgãos econômicos internacionais como o  FMI. 
D) pela instauração do Plano Real, que conseguiu equiparar a moeda brasileira ao padrão – dólar de economia, 

estabilizando-a temporariamente. 
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“No início do século XIX, estabeleceram-se, no Brasil, as primeiras colônias de imigrantes europeus. Os 
suíços-alemães fundaram as colônias de Friburgo, na Capitania do Rio de Janeiro, antes da Independência. O 
senador Campos Vergueiro conseguiu fazer votar na Assembleia, em 1830, um complicado processo de 
contratos para a vinda dos imigrantes europeus, prevendo a prisão para quem infringisse os acordos assinados.”         

(Moraes, 1998.) 
 

“O Movimento dos Caifazes organizava fugas de escravos no final do século XIX. Antônio Bento e seus 
comparsas roubavam os negros e os enviavam para o quilombo do Jabaquara (Santos). Então, eles eram 
mandados para a província cearense, local onde a igualdade racial já havia sido decretada. O Movimento dos 
Caifazes teve influência de artistas como o poeta Luís Gama que disse, ‘o escravo que mata o seu senhor pratica 
um ato de legítima defesa’. Após sua morte, foi substituído por Antônio Bento.” 

 (Disponível em: http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/caifazes/.) 
 

Os textos, que retratam ações específicas de personagens do Brasil Imperial 
A) descrevem, ambos, movimentos de cunho abolicionista, que foram determinantes para a assinatura, em 1888, 

da “Lei Áurea”. 
B) tem em comum o fato de se ligarem, mesmo que em períodos diferentes, a questões relacionadas às mudanças  

da mão de obra do Brasil. 
C) relatam ações preconizadas por representantes da sociedade civil, mas que só lograram êxito por serem subsidia-

das e oficializadas pelo governo vigente. 
D) definiram, em última instância, o destino da escravidão, uma vez que os negros deixaram de representar uma 

mão de obra importante na economia brasileira.                       
 
36 
“Os nobres são guerreiros, protetores das igrejas, defensores do povo, do grande e dos pequenos. A outra classe 
é a dos servos: essa raça infeliz nada possui sem sofrimento. Alimentos e roupas, os servos fornecem tudo a 
toda gente. A casa de Deus, que se crê uma, está pois dividida: alguns rezam, outros combatem e outros 
trabalham. Essa três partes não suportam ser separadas; os serviços prestados por uma são condição das obras 
das duas outras.” 

(Adalberón, Bispo de Laon. Canto ao rei Roberto, século X. in: Pedrero-Sánchez, M. G. História da Idade média: textos e testemunhas.  
São Paulo: UNESP, 2000. p. 91.)  

Observe a imagem. 

 
 (Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=iluminura+de+1120+sobre+as+tres+ordens+da+idade+media.feudalismo.html%3B530%3B445.) 

 

A mentalidade medieval, expressa no texto e representada na imagem, 
A) atendeu a necessidade dos governantes da época, à medida que preconizava a divisão equitativa das tarefas. 
B) foi, em grande parte, a responsável pela manutenção da ordem social vigente na Europa, entre os séculos V 

e XV. 
C) privilegiou as classes aristocráticas e clericais, embora garantisse os direitos e a posição social dos servos de 

gleba. 
D) era contra as concepções da Igreja Católica, cuja doutrina cristã pregava a igualdade e o respeito ao próximo 

“como a si mesmo.”                                                                                                
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“A todos que partirem e morrerem no caminho, em terra ou em mar, ou perderem a vida combatendo os pagãos, 
será concedida a remissão [...] que sejam doravante cavaleiros de Cristo os que eram senão ladrões [...] A terra que 
habitam é pequena e miserável para tão grande população, mas no território sagrado do Oriente há extensões de 
onde jorram leite e mel. Tomai o caminho do santo sepulcro, arrebatai aquela terra da raça perversa e submetei-a a 
vós mesmos.”                                                                                (Pronunciamento do Papa Urbano II, em 1095. Vicentino, 2010.) 
 

O discurso proferido pelo Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, conclamava 
A) os crentes a combaterem as heresias e a reativarem os tribunais de inquisição, numa verdadeira caça às bruxas. 
B) os cristãos a impedir a onda de igrejas protestantes que proliferava na Europa, a partir do advento da reforma 

Luterana.                                                                                                
C) os fiéis a expandirem a fé cristã com a abertura de novas ordens religiosas, tais como a Companhia de Jesus e 

os franciscanos. 
D) as pessoas de fé a participarem do movimento das Cruzadas – expedições religiosas e militares que alteraram 

o panorama europeu. 
 
38 
Analise os textos a seguir. 
 

“É necessário aumentar o dinheiro do comércio público, atraindo-o junto dos países donde vem, conservando-o no 
interior do reino, impedindo-o de sair e dando aos homens meios para dele retirarem lucros. [...] Só o comércio e 
tudo o que dele depende é capaz de produzir grande efeito.”  

(Colbert, Ministro de Luis XIV, da França. 1661-1683 – Joelza Esther Rodrigues, 2009.) 
 
“O recurso comum, portanto, para aumentar nossa riqueza e tesouro é pelo comércio externo, no qual devemos 
observar essa regra: vender mais aos estrangeiros, anualmente, do que consumimos seus artigos.” 

(Mun Thomas. A riqueza da Inglaterra pelo comércio externo. 1664. in: Joelza Esther Rodrigues, 2009.) 
 
“A única maneira de fazer com que muito ouro seja trazido de outros reinos para o tesouro real é conseguir que 
grande quantidade de nossos produtos seja levada anualmente além dos mares, e menor quantidade de seus 
produtos seja prá cá transportada [...]”  

(Autor anônimo, Política para tornar o reino da Inglaterra próspero, rico e poderoso. in: Joelza Esther Rodrigues, 2009.) 
 

Os três textos referem-se a princípios econômicos que caracterizam (ou caracterizaram) o  
A) liberalismo.  
B) bulionismo.                                                                                                
C) colbertismo. 
D) mercantilismo. 
 
39 
“Como Imperador Constitucional (...) disse ao povo no dia primeiro de dezembro, em que fui coroado e sagrado, 
que minha espada defenderia a pátria, a nação e a constituição, se fosse digna do Brasil e de mim. Ratifico hoje, 
mui solenemente perante vós essa promessa, e espero que me ajudeis a desempenhá-la, fazendo uma constituição 
sábia e justa, adequada e executável (...)” 

(Fala de D. Pedro I, em 3 de maio de 1823, citada em Bonavides, P.: Vieira, R. A. A. Textos políticos da história do Brasil. 
Forataleza; UFCE, s/d. p. 100.) 

 

A partir da leitura atenta do texto e tendo em vista a outorga da Constituição de 1824, marque a alterna-
tiva correta. 
A) A Constituinte de 1823 perjurou, aos olhos de D. Pedro I, as promessas e designações por ele estabelecidas.    
B) Essa Constituição (1824) foi a confirmação dos anseios e propostas empreendidas pelo imperador no ano 

anterior a seus constituintes. 
C) Ambas as constituições, tendo em vista o objetivo a que se propunham, lograram êxito e contribuíram para a 

estabilidade política do Império.  
D) A Constituição de 1824, tanto quanto a de 1823 (da Mandioca) sinalizam o cunho democrático preconizado 

por D. Pedro I em seu governo. 
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Observe as imagens. 
 

 
(Disponível em: http://naufrago-da-utopia.blogspot.com.br/2013/09/ 

arrogancia-imperial-tiro-pela-culatra-e.html.) 

 
(Disponível em: http://www.blogdacomunicacao.com.br/a-historia-

da-estatua-da-liberdade/.) 
 
A Estátua da Liberdade foi inaugurada em 28 de outubro de 1886. A estátua e o fogo da tocha (sempre 
aceso) representam a liberdade do povo. Foi projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e 
oferecida pela França aos EUA. Em relação às imagens é correto afirmar que  
A) a forma como se apresentam, é contraditória, pois a quebra do sigilo de informação representado na 

primeira é um atentado à liberdade. 
B) fica explícita a ideia que prevalece em toda história dos EUA, de respeito a liberdade e divulgação dessa 

ideologia pelos quatro cantos do mundo.  
C) ambas, independente dos acréscimos feitos à primeira imagem, denotam a hegemonia estadunidense em todos 

os setores, inclusive o das comunicações.                                                                                                
D) a primeira imagem tenta modernizar a versão anterior da Estátua, apresentando-a com aparelhos modernos de 

comunicação, antenada com os novos tempos. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 41 A 60 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos do Grupo I: Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Ambiental e Turismo. 

 
41 
Observe os mapas a seguir: 
 

 
 

A respeito destas projeções cartográficas é correto afirmar que 
A) a projeção de Mecártor, ainda utilizada como base em muitos atlas e livros da atualidade, tornou-se a 

preferida dos navegantes desde o século XVI. 
B) na projeção de Mecártor os paralelos e os meridianos são linhas retas que se cruzam, formando ângulos 

retos, provocando distorções em regiões de baixas latitudes. 
C) a projeção de Peters utiliza a técnica de anamorfose, que conserva o tamanho proporcional correto das áreas 

da Terra, porém encontram-se esticadas por meio de uma deformação dos ângulos. 
D) com finalidade de dar aos países desenvolvidos o seu real tamanho e posição de superioridade, a projeção de 
Peters conserva o tamanho proporcional das áreas das terras, apesar da distorção da sua forma. 

 
42 
A escala estabelece a relação entre o tamanho real do fenômeno na superfície terrestre e sua 
representação no mapa. Essa representação necessita de uma redução devido ao tamanho natural dos 
fatos geográficos. Conforme a escala utilizada pode-se ler uma maior ou menor quantidade de detalhes 
em um mapa. Identifique a escala com maior riqueza de detalhes: 
A) 1:5.000. 
B) 1:40.000. 
C) 1:150.000.000. 
D) 1:400.000.000. 
 
43 

“... São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração...” 

(Tom Jobim) 
 

As chuvas do Sudeste são atribuídas às massas de ar. Formadora dos ventos alísios de sudeste, essa massa 
de ar é praticamente constante no decorrer do ano no Brasil. O encontro desta massa de ar com as áreas 
mais elevadas da serra do mar provoca as chuvas orográficas. Identifique a massa de ar. 
A) Massa polar atlântica. 
B) Massa tropical atlântica. 
C) Massa tropical continental. 
D) Massa equatorial continental. 
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A partir da década de 1960, um pequeno grupo de países asiáticos começou a chamar atenção pelo 
dinamismo de suas economias. Estes países passaram a ser chamados de “tigres asiáticos”. Sobre o 
processo de industrialização destes países asiáticos, marque a alternativa correta. 
A) Aplicação do uso das formas de energia renováveis superando o uso das energias tradicionais. 
B) Emprego de mão de obra qualificada e bem remunerada, com atuação constante nas negociações salariais dos 

sindicatos. 
C) Produção voltada para o mercado externo com parceria dos empresários com o Estado e os conglomerados 

multinacionais. 
D) Planificação da economia, com intervenção do Estado, investimento nos setores sociais como educação, 

moradia e saúde. 
 
45 

 
(Lúcia M. Alves de Almeida; Tércio Barbosa Rigolin. Geografia. São Paulo: Ática, 2002, p. 374.) 

 

A área, retratada acima, corresponde ao espaço natural mais devastado no Brasil. Apresenta-se como 
uma formação vegetal latifoliada, perene, heterogênea, com predominância sobre terra firme e relevo 
montanhoso. Trata-se do(a) 
A) cerrado. 
B) mata atlântica. 
C) mata de cocais. 
D) floresta amazônica. 
 
46 
No contexto atual, cada vez mais agricultores e pecuaristas vão se tornando uma peça na engrenagem de 
produção nos moldes capitalistas. Entretanto, as relações sociais de trabalho não evoluíram da mesma 
forma que as relações econômicas e de produção. As alternativas seguintes descrevem características de 
personagens presentes até hoje na estrutura agrária do Brasil. Marque a relação correta. 
A) Gato: trabalhador organizado em busca de acesso à terra. 
B) Posseiro: pessoa que apropria legalmente da terra e nela trabalha. 
C) Parceiro: forma de utilização da terra em que o proprietário dispõe sua terra em troca de uma parte da produção. 
D) Grileiro: pessoa que contrata trabalhadores braçais como mão de obra para as fazendas ou projetos 

agropecuários. 
 
47 
No Rio Grande do Norte, o polo de fruticultura do Vale do Açu e de Mossoró desenvolveu-se sob o 
comando de empresas que se especializaram na exportação. Várias características contribuíram para 
distinguir este tipo de produção das demais áreas do Estado. Marque a alternativa que corresponde à 
característica correta. 
A) Pouco investimento em pesquisa e em tecnologia. 
B) Relações mais amplas com os mercados nacional e internacional. 
C) Ação direta do estado para oferta de subsídios e isenção direta dos impostos. 
D) Utilização de mão de obra qualificada composta por trabalhadores de nível técnico. 
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48 
A mobilidade interna do povo brasileiro sempre esteve ligada ao processo de povoamento do nosso 
território. Pode-se verificar que sempre houve uma coincidência entre os grandes surtos migratórios e a 
evolução da economia. A partir das décadas de 1980 e 1990, novas tendências passaram a refletir nas 
migrações do Brasil. Com relação ao processo de migração atual, marque a alternativa correta. 
A) Ampliação das migrações internas rumo às duas metrópoles nacionais: Rio de Janeiro e São Paulo. 
B) Ocorre a redução da migração interna rumo ao Sudeste, como reflexo das migrações intrarregionais. 
C) Redução das migrações pendulares com a ampliação de imóveis nos centros urbanos mais desenvolvidos e 

industrializados. 
D) Investimentos sociais e econômicos nas pequenas cidades, garantindo o fim da migração sazonal no sertão 

nordestino e na zona da mata mineira. 
 
49 
“A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. No século 
XX, graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas da informação, que passaram a exercer 
um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária.”  

(Milton Santos. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 23) 
 

A partir do texto é correto definir como globalização: 
A) A globalização iniciou a partir da queda do muro de Berlim e a dissolução da URSS, pondo por fim a 

sociedade bipolarizada.  
B) No mundo globalizado, a ciência alcançou o ápice com o advento da tecnociência, passando a produzir 

aquilo que interessa a humanidade em geral e não ao mercado. 
C) Um conjunto de mudanças culturais, econômicas e sociais, comandado, principalmente, pelo fortalecimento 

do Estado, presente na economia interferindo em todas as atividades. 
D) Um processo que representa uma nova fase do sistema capitalista, estabelecendo níveis de relações 

econômica, social e comercial diferenciados entre os lugares, regiões e países do mundo. 
 
50 
“A criação de novos estados e territórios federais no Brasil deve custar 450 milhões de reais por ano ao Tesouro 
Nacional.”                                                                   (Folha de São Paulo, 27/02/2001.) 
 

Apesar de vários projetos para a criação de novos estados e territórios no Congresso Nacional, o fato 
concreto sobre a última divisão territorial foi em 1988, com algumas alterações aprovadas pela Consti-
tuição. Sobre a divisão territorial atual do Brasil, marque a alternativa correta. 
A) Foi criado o estado do Tapajós na região Norte, projeto aprovado no Senado, pela comissão da Constituição 

e justiça da Câmara. 
B) Surgiram três novos estados: Amapá, Tocantins e Roraima.  
C) Com a divisão do estado do Mato Grosso, surgiu o estado de Tocantins. 
D) O território de Fernando de Noronha transformou-se em uma região independente, um novo estado do 

Nordeste. 
 
51 
“Exportações devem atingir um saldo esperado e a balança comercial fechará com saldo positivo em 2014.”  

         (Nossas apostas para 2014. Revista Época, p. 163, 30/12/2013.) 

Deixando de lado as previsões e apostas sobre as exportações brasileiras, é correto afirmar que 
A) os produtos primários continuam sendo mais exportados que os produtos industrializados. Destaque para o 

principal produto exportado: o café.   
B) um dos fatores que contribuem para o déficit comercial nas exportações são as altas taxas de juros em vigor 

no Brasil e a infraestrutura dos sistemas de transporte. 
C) há um equilíbrio entre os produtos exportados no Brasil, ou seja, os produtos básicos e os produtos 

industrializados contribuem de forma igualitária na balança comercial. 
D) o Rio Grande do Sul destaca-se como um dos quatro grandes corredores de exportação do Brasil, com 

terminal no Porto do Rio Grande, onde se destaca as exportações de café e minério de ferro. 
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Do ponto de vista da hierarquia urbana sobre o espaço brasileiro é correto afirmar que 
A) possui uma hierarquia urbana que permite uma distribuição homogênea dos serviços em todo território. 
B) os centros regionais e sub-regionais apresentam grande dinamismo, impedindo a migração para as metrópoles. 
C) a rede urbana brasileira apresenta disparidades, enquanto é bem articulada no Sudeste o mesmo não ocorre nas 

regiões Norte e Centro-oeste. 
D) em número de habitantes, houve um grande crescimento urbano devido ao êxodo rural, predominando as 

cidades com número de habitantes entre 300 e 500 mil habitantes. 
 
53 
Analise as principais características de cada uma das sub-regiões nordestinas e marque a correspondência 
correta. 
A) Agreste: a policultura comercial e a pecuária leiteira constituem as atividades de destaque. 
B) Sertão: a pecuária intensiva e o cultivo de frutas são as principais atividades econômicas desta região. 
C) Zona da Mata: é a maior das sub-regiões nordestinas; a pecuária extensiva de corte e o algodão são as 

principais atividades. 
D) Meio-norte: pequena faixa que atravessa de norte ao sul os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Alagoas, Sergipe, Bahia. A monocultura é a principal atividade. 
 
54 
A energia elétrica é a energia produzida, principalmente, em usinas hidrelétricas, termoelétricas e termo-
nucleares. No Brasil, as usinas hidrelétricas correspondem a 77% de sua produção. O uso da energia 
hidrelétrica, no Brasil, deve ser incentivado, pois: 
I. apresentam impacto ambiental nulo pelo represamento das águas no curso normal dos rios; 
II. o país apresenta rios perenes correndo sobre planaltos e depressões; 
III. o represamento dos rios na região da seca do sertão favorece, não só a produção de energia, como também 

a irrigação. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I. 
B) II. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 
55 
Sempre que se fala sobre o relevo brasileiro, três classificações são lembradas: de Aroldo de Azevedo, de 
Aziz Ab’Saber e de Jurandyr Ross. Pode-se pensar que havia erro nas primeiras classificações, entretanto, 
nada disso aconteceu. A verdade é que cada autor seguiu uma “escola” diferente em seus estudos de 
geomorfologia. A classificação de Jurandyr Ross, estabelecida em 1981, classifica três formas de relevo 
no Brasil. Assinale-as. 
A) Planalto, Planície e Montanha. 
B) Planalto, Planície e Depressão. 
C) Chapada, Planalto e Depressão. 
D) Montanha, Depressão e Planície. 
 
56 
Na economia mundial globalizada, países e empresas disputam economicamente; entretanto, o Estado 
enfraqueceu seu controle sobre a economia e as fronteiras comerciais frente a um novo conjunto de ideias 
que tomou forma a partir dos anos 80. Esse processo denomina-se 
A) capitalismo. 
B) neoliberalismo.                                                                                                 
C) união aduaneira. 
D) zona de livre comércio. 
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As duas grandes guerras do século XX assinalaram o declínio das potências europeias, culminando no 
fim do sistema multipolar e na emersão de um novo sistema internacional baseado na rivalidade entre 
Estados Unidos e União Soviética. Sobre os acontecimentos desse período, marque a alternativa correta. 
A) A Glasnost e a Perestroika foram reestruturações e mudanças políticas e econômicas implantas pelo regime 

capitalista, a fim de desestabilizar os governos socialistas e impor sua democratização. 
B)  No sistema da Guerra Fria houve um exemplo clássico do equilíbrio multipolar em que duas superpotências 

mundiais se comportavam como rivais e tendiam a estender o seu poder por meio da formação de alianças com 
outras nações. 

C) Em 1947, o governo estadunidense propôs um plano para recuperar a Europa ocidental com a finalidade de 
conter a expansão socialista e de recuperar mercados para produtos e capitais norte-americanos, denominado 
“cortina de ferro”.                                                                                               

D) A rivalidade geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética significou uma confrontação ideológica, 
entre o ideal de uma sociedade baseada na liberdade econômica e na democracia política e pautada na 
planificação econômica estatal e na hegemonia de um único partido. 

 
58 
Na era da globalização, as fronteiras Norte e Sul tornam-se metáforas frente à hegemonia capitalista e a 
geopolítica contemporânea. Sobre a atual regionalização socioeconômica mundial, Norte e Sul corres-
pondem, respectivamente, a países 
A) pobres e ricos. 
B) socialistas e capitalistas. 
C) desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
D) situados acima da Linha do Equador e abaixo desse marco divisório.                                          
 
59 
A noção de planejamento ampliou-se no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Essa noção pretendia 
reconhecer as características de cada área do país e suas diferenças socioeconômicas e naturais, a fim de 
planejar melhor as ações que deveriam ser realizadas pelo Estado nos diferentes cantos da nação. Sobre as 
divisões regionais mais utilizadas no território nacional, marque a afirmativa INCORRETA. 
A) A divisão em macrorregiões sofreu várias alterações desde sua criação pelo IBGE aos dias atuais. 
B) O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões denominadas macrorregiões, sendo esta a regionalização oficial do país. 
C) A proposta elaborada por Pedro Pinchas Geiger não respeita a divisão político-administrativa das unidades da 

federação.  
D) Os complexos regionais foram elaborados em 1967 pelo IBGE, observando a integração econômica entre as 

diferentes áreas do país nas décadas de 50 e 60 em função de um intenso processo de modernização da 
economia brasileira. 

 
60 
Em relação à atual configuração espacial das atividades agrícolas no Brasil e dos impactos socioambientais 
por elas causados, marque o INCORRETO. 
A) Nos cerrados do Centro-Oeste, os problemas com a acidez dos solos e com as pragas características das 

monoculturas de soja representam um grande empecilho para expansão da fronteira agrícola brasileira. 
B) O manejo inadequado da terra ainda é uma característica da agropecuária brasileira. Milhões de toneladas de 

terras se tornam inférteis e, sob a ação das chuvas, esse material erodido é carregado para os cursos d’água 
assoreando rios e lagos. 

C) Todos os grandes ecossistemas originais do Brasil foram ou estão sendo duramente afetados pela expansão e 
intensificação das atividades agrícolas, caso das plantações cafeeiras sobre os mares de morros do Sudeste 
que deixaram um rastro de devastação e erosão dos solos.                                                                                         

D) A agricultura orgânica valoriza a manutenção de faixas de vegetação nativa além da rotação e associação de 
culturas; geralmente, a produção é obtida em pequenas propriedades familiares policultoras onde busca-se 
manter o equilíbrio do ambiente e de sua produção por meio da preservação dos recursos naturais. 
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BIOLOGIA – QUESTÕES DE 01 A 20 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos do Grupo III: Ciências Biológicas, 
Educação Física, Enfermagem, Medicina e Odontologia. 

 
01  
Acerca das sucessões ecológicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os conjuntos populacionais passam constantemente por alterações abruptas e descontínuas com o passar do 

tempo. 
(     ) O fim da sucessão secundária sempre resulta em uma comunidade clímax composta pelas mesmas popula-

ções que existiam antes da derrubada. 
(     ) A relação entre a produção e o consumo em um ecossistema em sucessão é maior que um. 
(     ) A presença das espécies pioneiras facilita a retenção da umidade, diminui a temperatura da superfície e a 

protege contra a ação do vento. 
(     ) A sucessão primária tem início em ambientes cujas comunidades sofreram grandes perturbações, comprome-

tendo a estabilidade do estágio clímax da sucessão. 
A sequência está correta em 
A)  F, F, F, V, V. 
B)  F, F, V, V, F. 
C)  V, F, F, V, F. 
D)  V, V, V, V, V. 
 
02 
A imagem representa um setor do corte transversal de um caule com crescimento secundário, ressaltando 
as diversas camadas de tecidos. 

 

De acordo com as camadas de tecidos representadas, é correto afirmar que 
A) felogênio e o câmbio vascular são meristemas secundários que promovem o crescimento em diâmetro do caule 

e da raiz. 
B) xilema é responsável pela condução da seiva e é formado pelo câmbio vascular, alburno e cerne, representados 

anteriormente. 
C) súber é um tecido vegetal que faz parte da epiderme, atuando como protetor mecânico e desempenhando 

função impermeabilizante. 
D) cerne é formado por xilema funcional e representado pela região interna do caule que se torna escura à medida 

que este cresce e se torna maduro. 
 
03 
Os óvulos podem ser classificados de acordo com a quantidade e a localização do vitelo em seu interior. 
Eles podem possuir muito ou pouco vitelo e se concentrar de modo uniforme ou região específica. De acordo 
com a ocorrência dos tipos de ovos nos principais grupos animais, assinale a relação INCORRETA. 
A) centrolécito – aves. 
B) telolécito – répteis. 
C) oligolécito – mamífero. 
D) heterolécito – anelídeos. 
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04 
Os gráficos representam a disponibilidade de água no planeta. O primeiro gráfico representa a água salgada 
e a água doce, sendo que da água doce surge o segundo gráfico, demonstrando a divisão de sua disponi-
bilidade em gelo e neve, água subterrânea e água superficial.  

 

 Água superficial 
A partir da análise dos gráficos e da limitação da água disponível para consumo humano, destaca-se a 
necessidade da discussão do impacto humano sobre as águas. Em relação às principais causas de degra-
dação das águas discutidas, atualmente, marque o INCORRETO. 
A) O processo de eutrofização é a diminuição de certos nutrientes em ambientes aquáticos, comum nos rios que 

atravessam as grandes cidades, onde o esgoto doméstico e industrial é despejado sem tratamento. 
B) As substâncias não biodegradáveis permanecem no ambiente por longos períodos de tempo e o dano que cau-

sam é, muitas vezes, irreversível ou reparável apenas após décadas ou séculos, provocando a bioacumulação. 
C) Os organoclorados são substâncias utilizadas na agricultura como inseticidas e herbicidas que, assim como o 

mercúrio, acumulam-se ao longo da cadeia alimentar e estão mais concentrados nos níveis tróficos superiores. 
D) A extração e o transporte do petróleo acarretam problemas ambientais quando ocorrem derramamentos 

acidentais, provocando extensas manchas de óleo que bloqueiam a passagem da luz, impedem a realização da 
fotossíntese e dificultam a troca gasosa. 

 
05 
O corpo dos animais é constituído por tecidos associados em órgãos, onde cada um, devido às suas 
características, desempenha determinada função. O tecido epitelial possui especializações importantes, 
como revestimento do exterior dos organismos, assim como cavidades internas e órgãos ocos, fabricar 
secreções, absorver nutrientes, detectar estímulos etc. A figura exemplifica um tipo de epitélio de 
revestimento. Observe. 

        
(Disponível em: www.edu.xunta.es.) 

 

É INCORRETO afirmar que 
A) é encontrado revestindo a traqueia. 
B) é estratificado, apresentando núcleos em alturas diferentes. 
C) as células se encontram justapostas e apoiadas na lâmina basal. 
D) o tecido é avascular, sendo nutrido pelo tecido conjuntivo adjacente. 
 
06 
Gregor Mendel, em um de seus primeiros experimentos, utilizou plantas de linhagens puras de ervilhas 
para seu cruzamento. Dentre as características analisadas, Mendel denominou variedade dominante 
àquela que se manifestava em sua primeira geração (F1) e variedade recessiva àquela que se mantinha 
escondida em F1, somente reaparecendo em sua segunda geração (F2). As alternativas mostram quatro 
dos sete caracteres analisados por Mendel e suas variedades dominantes apresentadas. Marque a opção 
INCORRETA em relação aos resultados de F1. 
A) Forma das vagens: lisas. 
B) Textura da semente: lisas. 
C) Posição das flores: axilares. 
D) Cor do albúmen da semente: verdes. 
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07 
A desertificação é um processo que torna estéreis as terras agrícolas e férteis de regiões secas, como as 
terras semiáridas do Nordeste brasileiro. É o resultado de um mau uso da terra. A destruição do solo pelo 
processo erosivo é equilibrado pela degradação natural das rochas, mas quando o ser humano interfere, 
essa compensação deixa de existir e o processo é acelerado. São ações que aceleram o processo erosivo, 
EXCETO: 
A) Irrigação do solo. 
B) Destruição da mata ciliar. 
C) Substituição da mata original. 
D) Desmatamento por queimadas. 
 
08 
A organogênese é uma fase embrionária responsável pela formação dos órgãos e sistemas, na qual os 
movimentos de células e as dobras dos folhetos embrionários originam os diversos órgãos do embrião. 
Em relação à organização dos folhetos embrionários, relacione o folheto embrionário ao respectivo órgão 
formado no animal adulto. 
1. Endoderme. 

2. Mesoderme. 

3. Ectoderme. 

(     ) Musculatura esquelética. 
(     ) Fígado e pâncreas. 
(     ) Medula e nervos. 
(     ) Derme. 
(     ) Bexiga urinária. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 1, 3, 2. 
B) 2, 1, 3, 2, 1. 
C) 1, 3, 3, 1, 2. 
D) 3, 2, 2, 3, 1. 
 
09 
Os répteis, assim denominados pelo hábito locomotor rastejante, chamam a atenção dos zoólogos pelo 
fato de apresentarem uma característica que não lhes é exclusiva, mas crucial para sua sobrevivência e 
que os permitiram desenvolver independência do meio aquático. Assinale essa característica. 
A) Pele resistente e impermeável. 
B) Presença de diafragma muscular. 
C) Embrião envolvido por uma estrutura chamada âmnio. 
D) Desvio sanguíneo entre os circuitos pulmonar e sistêmico. 
 
10 
Nem sempre os genes situados no mesmo cromossomo caminham juntos para o mesmo gameta, pois pode 
ocorrer permutação ou crossing-over, ou seja, uma troca de partes entre as cromátides homólogas. 
Considere o esquema das células e seus genes: 

  
Célula I Célula II 

 

A partir da análise das células, é correto afirmar que 
A) na célula I haverá maior taxa de recombinação, pois os genes estão mais distantes. 
B) a taxa de recombinação e a distância entre os genes não possuem qualquer ligação. 
C) na célula II haverá maior taxa de recombinação, pois os genes estão mais próximos. 
D) as células I e II terão a mesma taxa de recombinação, pois possuem o mesmo número de gametas. 
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11 
A Lipodistrofia Generalizada Congênita (Síndrome de Berardinelli-Seip) é uma síndrome hereditária 
rara de causa indeterminada, com transmissão autossômica recessiva. O diagnóstico pode ser feito ao 
nascer ou durante a infância, e o seu portador pode apresentar alterações metabólicas, clínicas e 
laboratoriais que incluem: diminuição ou ausência de tecido adiposo subcutâneo, crescimento acelerado 
com padrão acromegaloide (mãos e pés longos, desenvolvimento somático e esquelético acentuado), 
hipertricose, hiperglicemia, entre outras. É correto afirmar que essa síndrome é um exemplo de 
A) epistasia. 
B) poligenia.  
C) pleiotropia. 
D) herança quantitativa.                                                                                               
 
12 
Observe a figura. 

 
Após a retirada de um anel completo da casca de um tronco (anel de Malpighi), analise. 
I. A ascensão da seiva elaborada não será prejudicada, ao contrário do que ocorre com a seiva bruta. 
II. Ocorre acúmulo da seiva elaborada e formação de um tecido local. 
III. Ocorre acúmulo de seiva bruta e formação de um tecido local. 
IV. As raízes e as demais partes abaixo do corte deixarão de receber a seiva elaborada. 
V. A planta deixa de receber a seiva bruta e perde a fonte de obtenção de água e sais, morrendo. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e IV. 
B) III e V. 
C) I, II e V. 
D) I, III e IV 
 
13 
A célula é a unidade fundamental do corpo e, quando semelhantes, se unem e formam vários tecidos e 
órgãos. Os tecidos formados apresentam várias características e podem realizar diversas funções. De 
acordo com a função de cada célula dos tecidos do corpo humano, relacione as colunas. 
1. Mastócito.  

2. Plasmócito. 

3. Macrófago. 

4. Osteoblasto. 

5. Osteoclasto. 

(     ) Célula que fabrica anticorpos – proteínas que defendem o organismo contra 
agentes infecciosos. 

(     ) Célula que fagocita micro-organismos, restos de células e partículas inertes 
que invadem o organismo. 

(     ) Célula que “roe” a parte interna do osso, aumentando a cavidade onde está 
a medula e colabora com o equilíbrio de cálcio no corpo.  

(     ) Célula responsável pela produção de histamina e heparina no tecido. 
(     ) Célula que produz a matriz do tecido conjuntivo ósseo. 

A sequência está correta em  
A) 3, 1, 5, 2, 4. 
B) 2, 1, 4, 3, 5.  
C) 2, 3, 5, 1, 4. 
D) 1, 3, 5, 2, 4. 
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As plantas perdem água em forma de vapor principalmente através das folhas – fenômeno conhecido como 
transpiração. Nesse processo, a planta pode perder água através da cutícula que reveste a epiderme, ou pode 
ocorrer perda pelos estômatos. O gráfico hipotético representa a variação do peso da folha recém-destacada 
no decorrer do tempo, de acordo com o processo de transpiração. Observe. 

 
 
Analise o gráfico e assinale a alternativa correspondente. 
A) I – fechamento de todos os estômatos; II – transpiração cuticular; III – transpiração cuticular e estomática. 
B) I – transpiração cuticular e estomática; II – fechamento de todos os estômatos; III – transpiração cuticular. 
C) I – transpiração cuticular; II – fechamento de todos os estômatos; III – transpiração cuticular e estomática. 
D) I – transpiração cuticular e estomática; II – transpiração cuticular; III – fechamento de todos os estômatos.  
 
15 
No ciclo de vida das pteridófitas, os esporos liberados atingem o solo e podem desenvolver os gametângios, 
também conhecidos como prótalos. No mesmo indivíduo, os prótalos diferenciam-se em masculinos e 
femininos sendo, portanto, hermafrodita. A figura representa o prótalo e suas estruturas. Observe. 
 

 
Assinale a afirmativa correta. 
A) Os arquegônios (II) produzem as oosferas – gametas femininos. 
B) Os arquegônios (I) produzem os anterozoides – gametas masculinos. 
C) Na posição II estão os anterídios, que produzem os anterozoides – gametas masculinos. 
D) Os anterídios estão na posição I, o arquegônio na posição II e os rizoides na posição III. 
 
16 
Analise a tabela abaixo: 
 

Doenças Raiva Tifo Rubéola Sarampo Malária Tricomoníase 
Agente transmissor I II III IV V VI 

 

De acordo com as informações anteriores, assinale os agentes causadores das doenças descritas. 
A) I – bactéria; II – vírus; III – bactéria; IV – vírus; V – protozoário; VI – vírus. 
B) I – vírus; II – bactéria; III – bactéria; IV – vírus; V – bactéria; VI – protozoário. 
C) I – vírus; II – bactéria; III – vírus; IV – vírus; V – protozoário; VI – protozoário. 
D) I – bactéria; II – protozoário; III – vírus; IV – vírus; V – protozoário; VI – bactéria. 

I 

II 

III 

I 

II 

III tempo 
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o 
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“Quando não há relação de dominância e recessividade entre alelos de um gene responsável por uma caracterís-
tica, surge, no heterozigoto, um fenótipo intermediário. Esses são os casos de ausência de dominância.”                             

(Sônia Lopes – Biologia –Volume único.)  
 

As flores brancas e vermelhas da espécie Mirabilis jalapa, durante o cruzamento entre a geração paren-
tal, resultam em flores róseas (F1). O resultado obtido do cruzamento dessas espécies descendentes (F1) 
com uma espécie da geração parental, branca ou vermelha, é 
A) proporção fenotípica 2 : 2 e genotípica 2 : 2. 
B) proporção fenotípica 3 : 1 e genotípica 2 : 2.  
C) proporção fenotípica 3 : 1 e genotípica 1 : 2 : 1. 
D) proporção fenotípica 1 . 2 . 1 e genotípica 1 . 2 . 1. 
 
18 
Pode-se observar na imagem, a interação entre o pássaro-palito e o 
crocodilo africano. Essa associação ocorre nas margens do rio Nilo, 
onde o pássaro penetra na boca do crocodilo, alimentando-se de 
restos alimentares e vermes existentes na boca do réptil. Após se 
alimentar, o pássaro livra o crocodilo dos parasitas. A associação 
ecológica verificada entre o pássaro-palito e o crocodilo africano é 
conhecida por interação 
A) interespecífica por protocooperativismo. 
B) intraespecífica harmoniosa por simbiose. 
C) interespecífica harmoniosa por mutualismo. 
D) intraespecífica harmoniosa por comensalismo. 
 
19 
O Brasil é formado por vários biomas – um conjunto de ecossistemas que funciona de forma estável. O 
bioma é caracterizado por um ou diversos tipos de vegetação. Os seres vivos dessas regiões vivem de forma 
adaptada às condições da natureza existentes. Sobre a caatinga, um exemplo de bioma brasileiro, analise. 
I. Sua vegetação assemelha-se à savana e, na seca, pode queimar espontaneamente. 
II. Seu território se estende em quase todos os estados do nordeste, pelo norte de Minas e uma parte do norte 

do Espírito Santo. 
III. A baraúna, o pau-ferro, o sabiá e a aroeira são exemplos de madeira boa da região. 
IV. O furão, o tamanduá, a suçuarana, a ema e a seriema, são animais encontrados na região. 
V. Apresenta clima semiárido, com baixo índice de pluviosidade e sua vegetação inclui as plantas xerófilas. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e V. 
C) III e V. 
D) I, III e IV. 
 
20 
Muitos animais apresentam estruturas únicas, que facilitam sua locomoção, respiração, alimentação, 
defesa e proteção. Várias são as características que os distinguem e os classificam adequadamente. 
Pedicelárias, parapódios e cnidócitos são exemplos de características únicas encontradas nos filos no 
reino animal. Tais características estão presentes nos seguintes animais, respectivamente: 
A) Ouriço-do-mar, lula e escorpião. 
B) Esponja, poliqueta e água-viva. 
C) Lula, ouriço-do-mar e poliqueta. 
D) Ouriço-do-mar, poliqueta e água-viva. 
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FÍSICA – QUESTÕES DE 21 A 40 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos:  
Grupo III: Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Medicina e Odontologia. 
Grupo IV: Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia, Física, Matemática e Química. 

 
21 
Dos pares de termômetros, assinale o que representa a relação correta entre as escalas Celsius e Fahrenheit. 
 

A) 

 

C) 

 

B) 

 

D)  

 
 
22 
Uma criança segura um balão com gás hélio, cuja extremidade superior se encontra a 2,5 m do teto de um 
salão de festas. Num dado instante, a criança solta o balão que começa a subir em direção a um espelho 
plano preso no teto do salão. Considerando que o balão sobe com velocidade constante e demora 4s para 
atingir o espelho, então, a imagem do balão durante a subida se aproxima do mesmo com velocidade de 
A) 0,625 m/s.                
B) 1,5 m/s. 
C) 1,6 m/s.               
D) 1,25 m/s.          
 
23 
A onda estacionária apresenta frequência igual a 4 hz e ocorre ao longo de uma corda cujas extremidades 
são fixas. 

 
 

Se V1V4 = 1,2 m, então, a velocidade de propagação da onda é: 
A) 3,2 m/s.                   
B) 4,0 m/s.                  
C) 4,8 m/s.                    
D) 5,6m/s. 
 



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111444 

UERN 1 2014 
Página 28  

1 
24 
Um condutor sólido, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, sofre um aquecimento pela transfor-
mação da energia elétrica em energia térmica. Dentro do chuveiro elétrico, por exemplo, existe um resistor 
que está conectado à rede de energia. Ao abrir a torneira, a água se acumula no seu interior e, quando 
chega a certo nível, ela empurra um diafragma que serve como “chave” do chuveiro. O diafragma fecha a 
conexão entre o resistor e a rede de energia elétrica, fazendo com que a corrente elétrica atravesse o 
resistor e o aqueça. O efeito da corrente elétrica descrito é também conhecido como efeito 
A) Joule.    
B) químico.   
C) fisiológico.   
D) magnético. 
 
25 
Num laboratório de física, um professor realizou os três processos de eletrização. No final do primeiro 
processo, os pares de corpos utilizados ficaram eletrizados com cargas de sinais iguais. Já no final do 
segundo e terceiro processos, os corpos utilizados ficaram com cargas de sinais diferentes. É possível que 
os processos de eletrização realizados tenham sido, respectivamente: 
A) Indução, contato e atrito. 
B) Contato, indução e atrito.  
C) Indução, atrito e contato. 
D) Atrito, contato e indução. 
 
26 
Ao realizar um trabalho de 2000 J sobre um sistema, verifica-se que este sofre uma variação de 740 J em 
sua energia interna. A quantidade de calor cedido por esse sistema na realização desse trabalho é: 
(Considerar: 1cal = 4,2 J) 

A) 250 J.                         
B) 300 J.                   
C) 360 J.                           
D) 480 J. 

 
27 
Dois cubos de madeira, ambos com volume de 1 dm3, foram colocados em dois recipientes, um contendo 
água e o outro contendo óleo, conforme indicado na figura. O desnível entre as superfícies superiores dos 
dois cubos é: 
(Considerar: dÁgua = 1 g/cm

3; dÓleo = 0,8 g/cm
3; dmadeira = 0,2 g/cm

3) 
 

A) 0,5 cm.                     
B) 0,8 cm.                    
C) 1,2 cm.                 
D) 1,5 cm. 
                       
 
 
28 
Considere a associação de capacitores a seguir. Se a capacidade equivalente dessa associação é igual a 
2,F, a capacidade de cada capacitor é: 
 

A) 1-F                                   
B) 4-F                           
C) 5-F                     
D) 10-F 
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Um corpo apoiado em um plano horizontal é empurrado por uma força de 24 N que atua numa direção 
paralela a esse plano, provocando uma aceleração de 5 m/s2. Sendo a massa desse corpo igual a 3 kg, o 
coeficiente de atrito entre o corpo e o plano é: 
(Adotar: g =10m/s2) 

A) 0,1.                                
B) 0,2.                             
C) 0,3.                          
D) 0,4. 
 
30 
Uma força constante atua na direção do movimento de um corpo aumentando sua velocidade conforme 
indicado no gráfico e realizando um trabalho de 1050 J em 8 s. A massa desse do corpo é igual a 
 

A) 4 kg.                           
B) 5 kg.                            
C) 9 kg.                            
D) 10 kg. 
 
 
 
 

 
31 
Dois resistores R1 e R2 são associados em paralelo conforme a figura e submetidos a uma tensão de 40 V, 
sendo percorridos por 5 A e 10 A, respectivamente.  

 

Se esses mesmos resistores forem associados em série conforme figura a seguir, o valor da tensão entre C 
e D para que a corrente que atravessa a associação seja igual a 4 A é: 
 

A) 16 V.                                     
B) 20 V.                             
C) 36 V.                          
D) 48 V. 
 
32 
Um observador parado em uma calçada escuta o som emitido pela sirene de uma ambulância com fre-
quência aparente de 550 Hz. Considerando que a ambulância se aproxima do observador com velocidade 
constante e que a frequência real do som é de 500 Hz, a velocidade da ambulância é: 
(Considerar: velocidade do som no ar = 330 m/s) 

A) 72 km/h.                
B) 90 km/h.                  
C) 108 km/h.           
D) 126 km/h.                   
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A intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes Q1 = 5 . 10

–5C e Q2 = 4 . 10
–5C 

situadas no vácuo é igual a 18 N. Se essas cargas forem aproximadas 40 cm, a força sofrerá um acréscimo de 
(Dado: ko = 9 . 10

9 unidades SI) 

A) 20 N.                           
B) 32 N.                           
C) 46 N.                         
D) 54 N. 
 
34 
Um pai e seu filho estão em elevadores diferentes, cada um deles sobre uma balança, sendo que o elevador 
onde se encontra o pai desce com aceleração constante de 3 m/s2, e o do filho sobe com aceleração constante 
de 2 m/s2. Se a massa do pai é de 60 kg, qual é a massa do filho, sabendo-se que as indicações das duas 
balanças durante o movimento dos elevadores são iguais? (Adote g =10 m/s2) 
A) 30 kg.                              
B) 35 kg.                            
C) 40 kg.                           
D) 45 kg. 
 
35 
A tabela apresenta o calor específico de 4 substâncias: 
 

Substância Calor específico (cal/g.°C) 
vidro 0,16 
ferro 0,11 

madeira 0,42 
prata 0,056 

 

Um objeto constituído por uma das substâncias da tabela foi aquecido conforme o gráfico a seguir. 
 

 
 

Sendo a massa desse corpo igual a 250 g, então, a substância que o constitui é 
A) o ferro.                 
B) a prata.  
C) o vidro.                    
D) a madeira.                    
 
36 
Um feixe de luz proveniente de um meio A se propaga em direção à superfície de separação com um meio 
B. Se o índice de refração do meio B em relação ao meio A é igual a 1,25, ao sofrer a refração, o feixe de 
luz teve sua velocidade 
A) reduzida em 25%. 
B) reduzida em 20%.  
C) aumentada em 20%. 
D) aumentada em 25%. 



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111444 

UERN 1 2014 
Página 31  

1 
37 
Um homem, para se barbear, utiliza um espelho côncavo e verifica que a imagem formada no espelho 
fica invertida e do mesmo tamanho de seu rosto quando este se encontra a 60 cm do espelho. Desejando 
obter uma imagem direita e ampliada três vezes, o homem deverá 
A) se afastar 10 cm do espelho. 
B) se afastar 15 cm do espelho.  
C) se aproximar 20 cm do espelho.  
D) se aproximar 40 cm do espelho.  
 
38 
Um objeto é lançado sobre uma superfície com velocidade inicial de 5 m/s e devido ao atrito tem sua 
velocidade reduzida chegando ao repouso em 3 s. Se a força resultante que atuou sobre o objeto tem 
intensidade de 15 N, a massa desse objeto é: 
A) 6 kg.                                 
B) 9 kg.                              
C) 12 kg.                               
D) 15 kg.    
 
39 
Um automóvel que se encontrava em repouso entra em movimento retilíneo uniformemente variado 
atingindo em 20 s uma velocidade de 90 km/h. A partir de então ele mantém essa velocidade por mais 20 s 
e, em seguida, passa a desacelerar gastando também 20 s para voltar ao repouso. A distância percorrida 
por esse automóvel em todo o percurso é: 
A) 0,5 km.                        
B) 1 km.                      
C) 1,5 km.                        
D) 2 km.      
 
40 
Uma onda se propaga ao longo de uma corda com velocidade de 0,4m/s e frequência 20 Hz. A figura que 
melhor representa essa onda é 

A) 

 

C) 

 

B) 

 

D) 
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 41 A 60 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos:  
Grupo III: Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Medicina e Odontologia. 
Grupo IV: Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia, Física, Matemática e Química. 

 
41 
Todas as substâncias são feitas de matéria e o átomo é a unidade fundamental da matéria. Sabendo-se 
que o átomo é composto por nêutrons, elétrons e prótons, é correto afirmar que 
A) os elétrons apresentam massa maior que os nêutrons. 
B) é possível determinar a posição e a velocidade do elétron. 
C) o modelo atômico de Bohr foi o último a explicar o átomo. 
D) os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo. 
 
42 
Na tabela são descritos 4 elementos neutros quaisquer representados pelas letras A, B, C e D.  
 

Elemento Distribuição Massa Nêutrons Informação 
A [Ne] 3s1 – – Isótono de B 
B – 24 – Mesma família de C 
C – – 20 Tem “nº de elétrons” 5 unidades a mais que D. 
D – – – – 

 

De acordo com os dados, assinale a opção que apresenta o número de elétrons na última camada do íon  
C+2 e do elemento D. 
A) 2 e 5. 
B) 8 e 5. 
C) 2 e 13. 
D) 8 e 13. 
 
43 
“O sódio (encontrado no sal de mesa) tem sido acusado injustamente como o culpado da hipertensão arterial. Isto 
é um mal entendido sobre como o corpo funciona. Não é o sódio só por si que causa os problemas relacionados 
com a tensão arterial, mas, sim, a relação do sódio com os minerais potássio e magnésio, e como eles regulam o 
nível de fluidos dentro e fora das nossas células, assim como no sangue.”                                                                                                         

 (Disponível em: http://anti-envelhecimento.blogs.sapo.pt/257912.html.) 
 

Com relação às propriedades periódicas dos elementos citados no trecho, é correto afirmar que 
A) o raio atômico do K é menor que a do íon K+. 
B) o raio atômico do potássio é menor que o do sódio. 
C) o sódio apresenta maior caráter metálico que o magnésio. 
D) a segunda energia de ionização do magnésio é maior que a do sódio. 
 
44 
O nitrato de potássio é muito utilizado na composição dos fogos de artifícios e podem ser obtidos a partir 
da reação de nitrato de chumbo II e iodeto de potássio. Considerando que foram utilizados 10 g de 
nitrato de chumbo e 10 g de iodeto de potássio, a massa, em gramas, de nitrato de potássio obtida será, 
aproximadamente:  
(Dados: Pb = 207 g/mol, N = 14 g /mol, O = 16 g/mol, K = 39 g/mol, I = 127 g/mol) 

A) 6,08. 
B) 6,10. 
C) 9,96. 
D) 10,03. 
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Relacione as moléculas aos respectivos pontos de ebulição.  
1. HI 
2. HBr  
3. H2O 
4. HCl 
5. HF 

(     ) – 60 ºC 
(     ) – 80 ºC 
(     ) – 67 ºC 
(     ) 20 ºC 
(     ) 100 ºC 

A sequência está correta em   
A) 5, 1, 2, 4, 3. 
B) 4, 1, 2, 5, 3. 
C) 1, 4, 2, 5, 3. 
D) 2, 5, 4, 1, 3. 
 
46 
A neutralização parcial do ácido sulfúrico com o hidróxido de potássio forma um sal e água. O sal 
originado a partir dessa reação é 
A) sulfito de potássio. 
B) sulfato de potássio.  
C) bissulfito de potássio. 
D) bissulfato de potássio. 
 
47 

Alguns valores comuns de pH 
 

Substância pH 
Ácido de bateria < 1.0 
Suco gástrico 2.0 
Sumo de limão 2.4 
Cola (refrigerante) 2.5 
Vinagre 2.9 
Sumo de laranja ou maçã 3.5 
Cerveja 4.5 
Café 5.0 
Chá 5.5 
Chuva ácida < 5.6 
Saliva de pacientes com cancro 4.5-5.7 
Leite 6.5 
Água pura 7.0 
Saliva humana 6.5-7.4 
Sangue 7.34 - 7.45 
Água do mar 8.0 
Sabonete de mão 9.0 - 10.0 
Amônia caseira 11.5 
Cloro 12.5 
Hidróxido de sódio caseiro 13.5 

(Disponível em: http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/fisico_quimica-trabalhos/ph.htm.) 
 

“O café é ______________ vezes mais ______________ que a água do mar.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / ácido 
B) três / básico 
C) mil / ácido 
D) mil / básico 
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Observe as imagens de recipientes de mesmo volume, contendo amostras gasosas diferentes. 
 

     
I II III IV V 

 

Considere que cada fórmula representa 0,5 mol de H2(g), H2O(g), Cl2 (g), CO2 (g) e He(g). As amostras que se 
encontram nas mesmas condições de temperatura e pressão são apenas 
A) I e V. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 
49 
No estudo cinético da reação representada por: X + Y ���� Z foram encontradas as seguintes variações de 
concentração e velocidade em um intervalo de tempo: 
 

Concentração (mols/litro) Velocidade 
(Mol/L. h) [X] [Y] 

1 x 10-2 1 x 10-2 1 x 10-2 

2 x 10-2 1 x 10-2 4 x 10-2 

1 x 10-2 2 x 10-2 8 x 10-2 
 

Analisando os resultados, a expressão correta da Lei da Velocidade para essa reação é: 
A) v = k . [x]2 . [y]2 
B) v = k . [x]3 . [y]3 
C) v = k . [x]3 . [y]2 
D) v = k . [x]2 . [y]3 

 
50 
Uma determinada solução apresenta 25% em massa de CuSO4 e possui 100 gramas de soluto. Qual é a 
massa, em gramas, de água nessa solução? 
A) 4. 
B) 96. 
C) 300. 
D) 400. 
 
51 
Em relação a um sistema em equilíbrio, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A concentração, a pressão, a temperatura, a superfície de contato e o catalisador podem afetar o equilíbrio. 
(     ) A retirada de uma substância de equilíbrio provoca o deslocamento no sentido de formação desta 

substância.  
(     ) Em um equilíbrio gasoso, o aumento da pressão causa deslocamento do equilíbrio para o sentido de menor 

volume e vice-versa. 
(     ) A pressão afeta o equilíbrio mesmo se os volumes forem iguais no reagente e no produto. 
(     ) A diminuição da temperatura provoca um deslocamento no sentido da reação exotérmica. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, F, F. 
B) F, V, V, V, F. 
C)  F, V, V, F, V. 
D) V, F, F, V, V. 

He    He    
He       He  

He     He 

CO2   CO2  

CO2        CO2 
 

 Cl2      Cl2 
       Cl2  
                     Cl2 
 

   H2O   H2O 
H2O    H2O                                                                                                            
H2O 
 

H2         H2  H2                  
H2     H2          

H2        H2  H2 
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52 
Analise os processos. 
I. C(s) +O2(g) � CO2(g) 
II. Hg(g) � Hg(l)  
III. H2(g) +Cl2(g) � 2HCl(g) 
IV. CaCO3(s) � CaO(s) + CO2(g) 
V. 2NaN3(s) � 2Na(s) + 3N2(g) 
Assinale a opção que apresenta somente fenômenos químicos exotérmicos. 
A) I e III. 
B) IV e V. 
C) I, II e IV. 
D) II, IV e V. 
 
53 
“A morfina é uma substância narcótica e sintética (produzida em laboratório), 
derivada do ópio retirado do leite da papoula. Com uma grande utilidade na 
medicina, a morfina é usada como analgésico em casos extremos, como traumas, 
partos, dores pós-operativas, graves queimaduras etc.”  

(Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/drogas/morfina.htm.) 
 

Com relação à morfina, é correto afirmar que 
A) possui 4 carbonos secundários. 
B) não possui carbono quartenário. 
C) sua fórmula molecular é C17H19NO3. 
D) possui 5 carbonos com hibridação sp2. 

 
Morfina 

 

 
54 
Dos compostos de fórmula molecular igual a C4H10O, assinale, a seguir, o que apresenta maior ponto de 
ebulição. 
A) Butanona. 
B) Butan-1-ol. 
C) Butan-2-ol. 
D) Éter dietílico. 
 
55 
A reação de oxidação do pentan-1-ol, em presença de KMnO4, produz: 
A) Pentanal. 
B) Pentan-2-ona. 
C) Ácido pentanoico. 
D) Não é possível ocorrer a reação. 
 
56 
“O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio, o que permite o suprimento das necessidades 
domésticas a longo prazo e uma possível disponibilização do excedente para o mercado externo. O urânio é garantia 
de futuro com energia, de desenvolvimento planejado e se encontra inserido nas necessidades do século 21.”                                                    

(Disponível em: http://www.inb.gov.br/pt-br/webformas/Interna2.aspx?secao_id=47.) 
 

Sabendo-se que o tempo de meia vida do isótopo radioativo do 92U
238 é 4,5 bilhões de anos, qual seria o 

tempo necessário (em bilhões de anos) para que ele perdesse 87,5% de sua atividade? 
A) 1,5.  
B) 3,9. 
C) 9. 
D) 13,5. 
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57 
A figura representa o esquema de uma célula a combustível hidrogênio/oxigênio. 

 
(Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a06.pdf.) 

 

Considerando o esquema anterior, marque o INCORRETO. 
A) O hidrogênio é oxidado. 
B) Há uma transformação de energia química em energia elétrica. 
C) Os prótons formados no anodo são transportados para o catodo. 
D) A reação que ocorre no eletrodo que reduz é: H2O → ½O2 + 2H

+ + 2e–.  
 
58 
A solubilidade do nitrato de cálcio em água é 2,0 . 10-3 mol/litro em uma determinada temperatura.  
O Kps deste sal à mesma temperatura é: 
A) 8 . 10-8. 
B) 8 . 10-10. 
C) 3,2 . 10-10. 
D) 3,2 . 10-8. 
 
Analise a fórmula da tetraciclina para responder as questões 59 e 60. 

“As tetraciclinas são antibióticos produzidos por diversas espécies 
de Streptomyces, e algumas são semissintéticas. As tetraciclinas 
recebem essa denominação devido à sua estrutura química, formada 
por quatro anéis.”                                                               

(Disponível em: http://www.infoescola.com/farmacologia/tetraciclinas/.) 
  

Tetraciclina 
59  
As funções orgânicas presentes na fórmula são: 
A) Éster, amina, cetona e fenol. 
B) Aldeído, amida, cetona e fenol. 
C) Aldeído, amina, cetona e álcool. 
D) Fenol, álcool, cetona, amida e amina. 
 
60 
É correto afirmar que a tetraciclina apresenta funções carbonílicas do tipo 
A) fenol e álcool. 
B) amina e amida. 
C) cetona e amida. 
D) aldeído e cetona. 






