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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, 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 11h (horário 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, Física, Matemática e Química. 

 
01 
A soma de um número inteiro com sua terça parte é maior que 10. A diferença entre o dobro desse 
número e sua metade é menor que 13. O número em questão é 
A) divisível por 3. B) múltiplo de 5.   C) menor que 6.    D) múltiplo de 4. 
 
02 
Régis está em uma loja de roupas e deseja selecionar 4 camisas dentre 14 modelos diferentes, sendo 
essas 8 brancas e 6 azuis. De quantas maneiras ele poderá escolher as 4 camisas de forma que pelo 
menos uma delas tenha cor distinta das demais? 
A) 748   B) 916    C) 812    D) 636                       
 
03 
Uma livraria recebeu caixas cúbicas contendo duas pilhas de livros cada, que preenchem 
totalmente o espaço no seu interior. Se o total de caixas é igual a 45 e cada livro possui 12 cm de 
largura e 3 cm de espessura, então o total de livros recebidos é  
A) 540.  B) 450.   C) 810.    D) 720. 
 
04 
Sejam as funções compostas f(g(x)) = 2x – 1 e g(f(x)) = 2x – 2. Sendo g(x) = x + 1, então f(5) + g(2) é  
A) 10.      B) 8.    C) 7.     D) 6.                    
 
05 
A figura representa um sorvete de casquinha, no qual todo o volume interno está preenchido por 
sorvete e a parte externa apresenta um volume de meia bola de sorvete. Considerando que o cone 
tem 12 cm de altura e raio 6 cm, então o volume total de sorvete é  

A) 216 π cm3. 

B) 360 π cm3.   

C) 288 π cm3.   

D) 264 π cm3.   
 

 
06 
Um determinado inseto no período de reprodução emite sons cuja intensidade sonora oscila entre o 
valor mínimo de 20 decibéis até o máximo de 40 decibéis, sendo t a variável tempo em segundos. 
Entre as funções a seguir, aquela que melhor representa a variação da intensidade sonora com o 
tempo I(t) é 

A) 50 – 10 cos 







t

6

π
.   

B) 30 + 10 cos 







t

6

π
.   

C) 40 + 20 cos 







t

6

π
.     

D) 60 – 20 cos 







t

6

π
.  
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07 
Seja o complexo z = (2 + xi) . (y – 2i). Considerando que z tem parte real igual a 8 e parte imaginária 
igual a – i, então o módulo da diferença entre os valores de x e y, é  
A) 1.     B) 2.      C) 3.    D) 4.                  
 
08 
Num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automóvel, 42 possuem moto e 5 pessoas não possuem 
nenhum dos dois veículos. O número de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto é  
A) 4.     B) 11.     C) 17.     D) 19.                      
 
09 
Seja a sequência (x, 1, y, y + 12, ...) uma progressão geométrica, tal que a soma do quarto e quinto 
termos é igual a 80. A diferença entre os dois primeiros termos dessa sequência é  

A) 
3

2
.       B) 

5

2
.       C) 

2

1
.          D) 

4

3
.                                       

 
10 
Seja uma função do 2º grau y = ax2 + bx + c, cujo gráfico está representado a seguir. A soma dos 
coeficientes dessa função é 
 
A) – 2.        
B) – 3.              
C) – 4.              
D) – 6.          
 

 
 
11 
Numa festa foram servidos dois tipos de salgados: um de queijo e outro de frango. Considere que 15 
pessoas comeram os dois salgados, 45 não comeram o salgado de queijo, 50 não comeram o salgado 
de frango e 70 pessoas comeram pelo menos um dos dois salgados. O número de pessoas presentes 
nesta festa que não comeram nenhum dos dois salgados foi  
A) 18.   B) 20.     C) 10.     D) 15.                          
 
12  

Sejam as matrizes A = 

















−−−− y 6 1

1 4 x   

 2 1 3   

 e B = 

















−−−− 1 1x

3 4  1

 2 y  6 

, cujos determinantes são, respectivamente, 

iguais a 63 e 49. Sendo y = x + 3, então a soma dos valores de x e y é  
A) 7.   B)   8.    C) 10.     D) 12.                        
 
13 
Seja f(x) uma função do primeiro grau que intercepta os eixos cartesianos nos pontos (0, 4) e (2, 0). 
O produto dos coeficientes da função inversa de f(x) é  
A) 2.      B) – 1.        C) 4.      D) – 2.                           
 
14 
O produto entre o maior número inteiro negativo e o menor número inteiro positivo que pertence 
ao domínio da função f(x) = log3(x

2 – 2x – 15) é  
A) – 24.    B) – 15.     C) – 10.      D) – 8.               
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15 

Qual é o valor do termo independente de x do binômio 
n

x
x

2
2 







 ++++ , considerando que o mesmo 

corresponde ao sétimo termo de seu desenvolvimento? 
A) 435   B) 672    C) 543    D) 245                       
 
16 
Uma reta tem coeficiente angular igual a – 2 e passa pelos pontos (3, 4) e (4, k). A soma do 
coeficiente linear da reta com o valor de k é  
A) 5.         B) 7.          C) 12.      D) 14.                         
 
17 
O valor de n para que a divisão do polinômio p(x) = 2x3 + 5x2 + x + 17 por d(x) = 2x2 + nx + 4 tenha 
resto igual a 5 é um número 
A) menor que – 6.      
B) negativo e maior que – 4.    
C) positivo e menor que 5.  
D) par e maior que 11. 
 
18 
A soma de todos os números inteiros que satisfazem simultaneamente a inequação-produto 

(3x – 7) . (x + 4) < 0 e a inequação-quociente 0
x5

1x2
>>>>

−−−−
++++

 é  

A) 3.      B) 5.              C) 6.            D) 7.                                
 
19 
Uma família do interior, composta por 10 pessoas, necessita fazer uma viagem de retorno à cidade 
de origem após passar férias no litoral. A viagem será feita de ônibus, no domingo, e apenas dois 
horários estão disponíveis. De quantas maneiras poderão viajar essas pessoas de forma que a 
metade da família viaje num ônibus e a outra metade no outro?   
A) 45    B) 252    C) 136    D) 90                   
 
20 

Sejam as matrizes M = 








−−−− 01

 32   
, N = 









51

 04 
 e P = M . N + N . M. O menor elemento da matriz P é 

A) – 7.        B) – 1.            C) – 5.    D) 2.       
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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 

O que é História? 
 

E quem garante que a História 
É a carroça abandonada 
Numa beira da estrada 

Ou numa estação inglória 
 

A História é um carro alegre 
Cheio de um povo contente 
Que atropela indiferente 
Todo aquele que a negue 

 
É um trem riscando trilhos 
Abrindo novos espaços 
Acenando muitos braços 

Balançando nossos filhos [...] 
 

(Canción por la unidad de Latino América. Pablo Milanes e Chico Buarque) 
 

Baseado no fragmento e na ação dos sujeitos históricos, analise. 
I. Os autores remetem a uma reflexão sobre o papel e a função da História na sociedade. 
II. A História é feita pelos sujeitos históricos que são indivíduos, grupos ou classes sociais participantes 

dos acontecimentos históricos de repercussão coletiva e/ou imersos em situações cotidianas na luta 
por transformações ou permanências. 

III. Os autores, no fragmento, passam a ideia de uma História pronta e acabada, inerte à realidade. 
Está(ão)correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III  B) I, II    C) II, III   D) III 
 
22 
Analise. 
 

 
(novahistorianet.blogspot.com) 

 
(historiaporimagem.blogspot.com)  

(historiaporimagem.blogspot.com) 
 

As imagens nos remetem a um fato que ocorreu na segunda metade do século XX, denominado 
Guerra Fria, que 
A) foi um conflito armado que ocorreu entre Cuba e China na década de 1960. 
B) foi um conflito “indireto” entre duas grandes ideologias: capitalismo e socialismo. 
C) ocorreu nas regiões polares, ou bem próximo a elas. O nome Guerra Fria deve-se a isso. 
D) foi causada principalmente por questões comerciais entre países produtores de carros e motos. 
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23 

As diferentes percepções do tempo 
 

Percepção I 
 

“Quando olhamos as horas no relógio e programamos os nossos compromissos, temos uma vivência 
bastante comum do tempo cronológico.”  

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. Volume Único. Ensino Médio. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva 2005, p.12) 
 

Percepção II 
 

“O tempo é muito mais do que as horas marcadas por um relógio, ou os dias de um calendário, ou 
os anos de um século, é também tradição, mentalidade e ritmo.” 

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. Volume Único. Ensino Médio. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva 2005, p.13) 
 

De acordo com as percepções depreende-se que 
A) ambas tratam de noções do tempo cronológico. 
B) ambas tratam de noções do tempo histórico. 
C) a percepção I trata do tempo histórico e a percepção II do tempo cronológico. 
D) a percepção I trata do tempo cronológico e a percepção II do tempo histórico. 
 
24 
Leia o texto que ressalta o caráter simbólico da arte rupestre. 

 

A arte rupestre 
 

O homem Paleolítico deixou-nos belíssimas representações nas paredes das cavernas e objetos 
decorativos com fino senso artístico. O cuidado com os mortos, já comum entre os homens de 
Neanderthal, é enriquecido com símbolos, isto é, sinais com significados, que remetem a uma vida futura. 
[...] Ele recorre a sinais que não atendem apenas às necessidades básicas, como os animais. O homem 
inventa sinais, sons e gestos de um valor simbólico porque remetem a algum significado. Esses sinais 
podem ir além das necessidades de sobrevivência (arte, religião). O elevado nível cultural desse homem já 
moderno explica seu sucesso e sua difusão por todo o planeta, com uma ampla variedade de expressões, 
mas sempre um único ímpeto criativo.                           (Facchini, Fiorenzo. O Homem. São Paulo. Moderna 1997 p.36) 
 

Com base no texto, analise. 
I. A arte foi sem sombra de dúvida a primeira forma de expressão do homem primitivo. 
II. Os grupos humanos criaram símbolos para representar o mundo em que viviam e seu cotidiano. 
III. A ausência de documentos escritos deixados pelos seres humanos da Pré-História nos impede de 

levantar hipóteses sobre a forma como viveram. 
IV. Embora muitas questões fiquem sem respostas, os vestígios arqueológicos encontrados têm-nos 

permitido conhecer parte do cotidiano Pré-Histórico. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II, IV  B) I, II, III   C) II, IV   D) III, IV 
 
25 
“Uma série de contradições tornou particularmente tensas as relações entre o governo central e 
algumas províncias no período regencial. A efervescência dos conflitos, em várias regiões do país, 
evidenciou questões que remontavam ao período colonial, carregado de exclusões sociais.”  

(Mota, M. B e Braick, P. R. História das Cavernas ao Terceiro Milênio. 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2005 p.224) 

A revolta ocorreu entre 1835 e 1845. Em sua origem estavam os conflitos entre os poderosos 
pecuaristas e o governo central. Politicamente, a elite rebelou-se contra a medida alfandegária do 
governo central, que reduzia os impostos para a entrada de artigos da região do Prata, similares 
aos do Sul [...]. O movimento teve início, em 1835 e fim em 1845, quando as tropas imperiais 
comandadas por Luís Alves de Lima e Silva detiveram o movimento. 
A revolta retratada refere-se a 
A) Cabanagem. B) Malês.   C) Farrapos.   D) Sabinada. 
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Ao longo dos séculos XV e XVI, muitas sociedades da Europa Ocidental passaram por um processo 
de renovação da cultura, que ficou conhecido como Renascimento. Foram tempos de inquietação 
intelectual, agitados por múltiplos questionamentos. A principal forma de manifestação do 
Renascimento foi a arte. Identifique a seguir uma obra do movimento artístico renascentista. 
 

A)  

 

C)  

 

B)  

 

D)  

 

 
27 
Analise as seguintes afirmativas. 
I. A abolição da escravatura se deu ainda no reinado de Dom Pedro II, em 1988, pela mão da princesa 
Isabel, que estava transitoriamente com as funções de regente. Representou um avanço, mas deixou 
também muitos problemas. 

PORQUE 
 

II. Não levou em conta a inclusão do negro, como cidadão, na sociedade brasileira. Os grandes 
fazendeiros de café optaram pelo imigrante europeu, e o negro perdeu seu lugar nas propriedades do 
centro-sul do país. Nem ao menos se cuidou de conceder-lhe terras, o negro ficou relegado às atividades 
marginais, em situações de subemprego, vítima de um pesado preconceito. 
 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 
B) As duas são falsas. 
C) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) As duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
 
28 
Leia a seguir algumas decisões do Concílio de Trento. 
I. “Se alguém disser que o homem se pode justificar para com Deus por suas obras [...] ou pela doutrina 
da lei, sem a divina graça adquirida por Jesus Cristo, seja excomungado.” 
V. “Se alguém disser que o livre arbítrio do homem está perdido e extinto depois do pecado de Adão, ou 
que ele é um simples nome sem objeto, ou que ele é uma ficção introduzida pelo demônio na Igreja, seja 
excomungado.”                  (Artola, Miguel. Textos Fundamentais para la História. Madri, Alianza, 1985) 
 

O objetivo do Concílio de Trento foi 
A) ratificar as 95 teses de Lutero. 
B) reafirmar a doutrina de salvação pela fé. 
C) dar continuidade à venda abusiva de indulgências. 
D) posicionar-se frente às críticas protestantes. 
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“No governo de JK predominou o discurso desenvolvimentista. O lema era assegurar o progresso 
econômico do Brasil através do Plano de Metas, que priorizava os setores básicos, como 
transportes, energia, educação e indústria. Prometendo realizar em cinco anos aquilo que 
normalmente seria feito em cinquenta, o governo passava a imagem de que o Brasil estava entrando 
numa era de otimismo e que as mudanças terminariam por beneficiar a todos.” 

(Rezende, A. P. e Didier, M. T. Rumos da História. História Geral e do Brasil. Volume Único. Ensino Médio. 2ª Ed. 
São Paulo: Atual 2005 p.608) 

Pode ser considerada uma consequência do plano de metas: 
A) O Estado permitiu a participação do capital estrangeiro em setores como o de petróleo, dos transportes 

e da produção de aço. 
B) As portas do país foram abertas para a entrada dos capitais estrangeiros. 
C) A relação do governo com o capital nacional foi marcada pela convergência total de interesses. 
D) O transporte rodoviário foi deixado de lado, optou-se pelo transporte ferroviário. 
 
30 
Analise. 
 

I. Nas fábricas, os trabalhadores foram obrigados a seguir a 
cadência das máquinas. 

II. As condições de trabalho e de higiene eram consideradas 
adequadas. 

III. A exploração do trabalho infantil, mais barato e muitas 
vezes apropriado para o manuseio de pequenas peças, foi 
uma característica da industrialização. 

IV. A luz do dia já não marcava mais os limites da jornada de 
trabalho. 

 

Tendo como parâmetro a imagem e as condições dos 
trabalhadores no início da revolução industrial, estão 
corretas as afirmativas 
 

A) II, IV   
B) II, III   
C) I, II, III    
D) I, III, IV 

 
(Mota, M. B e Braick, P. R. História das Cavernas ao 

Terceiro Milênio. 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2005 p.224) 
 
31 
As conquistas ultramarinas produziram grandes transformações tanto na Europa quanto nas 
Américas. O texto relata algumas dessas transformações. 
“Naquele tempo, não havia doenças, nem febres, nem doenças dos ossos ou de cabeça [...]. Naquele 
tempo, tudo estava em ordem. Os estrangeiros mudaram tudo quando chegaram. De fato, por mais 
saudosismo que possa expressar esse lamento, parece mesmo que as doenças do Velho Mundo 
foram mais frequentes mortais nas Américas do que na Europa. Um missionário alemão chegou 
inclusive a escrever, no finalzinho do século XVIII, que os índios morrem facilmente que só a visão 
ou o cheiro de um espanhol os fazem passar deste para o outro mundo. Umas quinze epidemias 
dizimaram a população do México e do Peru.” 

(Ferro, Marc. História das Colonizações – das conquistas às independências. São Paulo, Companhia das Letras, 1996) 

De acordo com o texto e as relações do colonizador com os nativos da América, analise. 
I. Os europeus trouxeram uma infinidade de doenças que provocaram a morte dos índios. 
II. Além das doenças, os europeus introduziram na América uma série de animais e plantas até então 

desconhecidos pelos nativos. 
III. As instituições políticas e a religião católica não acompanharam os conquistadores pelo Novo Mundo. 
Condiz(em) com essa(s) transformação(ões) 
A) I, II, III  B) I, II    C) II, III   D) III 
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A Reforma Agrária em Roma 
 

“O projeto de Tibério Graco propôs a obediência rigorosa à lei do agir publicus, pela qual cada 
pessoa poderia ocupar no máximo 309 acres do solo público. Como as terras dos latifúndios 
ultrapassavam em muito esse limite, eles seriam obrigados a entregar partes dela ao Estado, para a 
distribuição entre os camponeses. A reforma visava multiplicar as pequenas propriedades, 
reforçando o campesinato, que se conservava fiel à vida austera dos antigos romanos e fornecia os 
mais devotados soldados às legiões.” 

(Mota, M. B e Braick, P. R. História das Cavernas ao Terceiro Milênio. 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2005 p.84) 

Sobre os conflitos sociais em Roma são feitas as seguintes inferências 
I. Um dos problemas enfrentados pelos políticos romanos foi a questão da terra associada à grande 

desigualdade social que afligia a maior parte da população. 
II. Os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos sucessivamente tribunos da plebe, procuraram solucionar a 

crise por meio da realização de reformas que atendessem às reivindicações populares. 
III. Apesar de em 133 a.C. Tibério Graco ter conseguido a aprovação de uma lei agrária que limitou a 

extensão dos latifúndios da nobreza, tal lei em nada desagradou os grandes proprietários. 
Está(ão)correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II   B) I, II, III   C) II, III   D) III 
 
33 

Cruzadas – Batalhas da fé? 
 

“Os promotores das Cruzadas haviam se colocado, pelo menos, três objetivos: a conquista da Terra 
Santa de Jerusalém, a ajuda aos bizantinos e a união da cristandade contra os infiéis. Mas nenhum 
desses objetivos havia sido alcançado plenamente. Nas palavras de um importante historiador da 
Idade Média, ‘Se os cruzados são os grandes perdedores da expansão cristã no século XII, os 
grandes ganhadores foram em definitivo os comerciantes’ [...]”  

(Le Goff, Jacques. La Baja Edad Media. Madrid, Siglo XXI, 1985) 

Baseado no texto, analise. 
I. As cruzadas consistiram em expedições guerreiras estimuladas pelo papado com vistas à conquista da 

Terra Santa. 
II. Os que das Cruzadas participaram, eram chamados de cruzados, receberiam da Igreja de Roma uma 

indulgência específica, ou seja, o perdão para seus pecados caso partissem para a Terra Santa. 
III. As cruzadas exerceram pouca influência na evolução da civilização europeia. 
IV. Os mercadores enriqueceram, pois, aproveitando-se das viagens, criaram novas oportunidades de 

comércio. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, IV  B) I, III   C) III, IV   D) I, II 
 
34 
Analise as afirmativas sobre a Primeira Guerra Mundial. 
I. A Primeira Guerra Mundial, surge no Velho Mundo, o berço da civilização ocidental, nas primeiras 
décadas do século XX, período de intenso progresso. 

PORQUE 
 

II. A explicação está no próprio progresso, que acirrava as disputas entre as nações e, ao mesmo tempo, 
criava uma massa de excluídos que tendia a aprofundar cada vez mais o questionamento daquela ordem 
social e econômica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas são verdadeiras e a segunda não é uma explicação correta da primeira. 
B) As duas são verdadeiras e a segunda é uma explicação correta da primeira. 
C) As duas são falsas. 
D) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
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Fernando Collor de Melo permaneceu no poder de 1990 a 1992. Sobre o seu governo, analise. 
I. Carente de apoio de grandes figuras políticas, Collor formou um ministério de pessoas pouco 

conhecidas pelo público. 
II. No início do novo governo, esse ministério pouco expressivo atraiu todas as atenções. 
III. No dia seguinte ao da sua posse, ocorrida em 15 de março de 1990, a nação ficou em estado de 

choque com as medidas de um novo pacote lançado pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de 
Mello. O plano estabelecia o bloqueio, pelo prazo de um ano e meio, dos depósitos em contas 
correntes e cadernetas de poupança superiores a 50 mil cruzeiros, um valor irrisório na época. Nas 
demais aplicações financeiras, o limite de saque de 25 mil cruzeiros. Os preços das mercadorias e 
serviços foram congelados. 

Está(ão)correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II   B) II, III   C) I, II, III   D) III 
 
36 
Em suas pesquisas, os historiadores utilizam variadas fontes, como: registros de cartórios, cartas, 
letras de músicas, livros, jornais e revistas, entre tantas outras. As fontes históricas são 
extremamente importantes no trabalho do historiador, pois 
A) através delas se tem pistas das ideias, realizações e modos de organizações do ser humano no passado. 
B) diferenciam um historiador de outro, fazendo um sistema de identificação de profissionais. 
C) ludibriam as concepções do passado garantindo sua memória correta. 
D) promovem inexoráveis e inverossímeis histórias. 
 
37 
Com a decadência do império Etrusco em Roma, os patrícios substituíram o governo monárquico 
por um governo oligárquico, que atendia aos seus interesses. Organizaram uma república de ricos 
proprietários, deixando as camadas pobres cada vez mais pobres e aumentando o número de 
escravos. Sobre a civilização romana clássica, analise. 
I. A sociedade se baseava na gens, um grupo de pessoas com um antepassado comum. Além de seus 

membros, a gens abrigava outros membros, que ficaram conhecidos como clientes. 
II. O senado, composto por trezentos membros, sendo esses os mais velhos das famílias importantes de 

Roma, era o mais poderoso órgão decisório. 
III. As magistraturas eram uma instância de poder que exercia as funções dos poderes executivos e 

judiciários atuais. 
IV. Os reis eram eleitos pelo consenso dos mais velhos das tribos e acumulavam também a função de 

sacerdote. 
Pode-se atribuir ao período da república romana somente as afirmativas 
A) I, IV  B) II, III   C) I, II    D) III, IV 
 
38 
“As vivências humanas expressam o contexto histórico de cada época. O estudo do passado e a 
compreensão do presente não se relacionam de forma determinista; portanto, as ‘soluções de ontem’ 
não servem para os problemas de hoje. Sem um processo de recriação que considere mudanças e 
permanências históricas, as experiências do passado não podem ser aplicadas no presente.”  

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva,  2005. p 10) 
 

A partir da citação pode-se considerar 
A) que no passado estão as receitas exatas para as soluções dos problemas sociais, econômicos e políticos 

atuais. 
B) que cada período da história possui um contexto único e deve ser assim reconhecido. 
C) a história como um processo cíclico, ou seja, de repetições de ações e fatos. 
D) o estudo do passado como fator recreativo na educação de crianças e jovens. 
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A Pré-História corresponde a um amplo período que vai do surgimento dos hominídeos até a 
invenção da escrita. São muitas as periodizações propostas por diferentes especialistas para o 
estudo da Pré-História. Uma das mais conhecidas baseia-se nas pesquisas do inglês John Lubbock 
(1934-1913) e distingue pelo menos dois grandes períodos pré-históricos: o Paleolítico e o Neolítico. 
Sobre o período paleolítico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) É o período em que predominaram as sociedades de coletores e caçadores. 
(     ) O homem desenvolveu a agricultura e a criação de animais. 
(     ) O homem desenvolveu atividades de produção, sendo classificado como sedentário. 
(     ) O homem se caracterizava pela vida de constante migração, sendo assim, considerado nômade. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F  B) V, F, F, V   C) V, F, V, V   D) F, V, V, F  
 
40 
“Os camponeses (também chamados de felás) executavam inúmeros trabalhos necessários à 
agricultura e à criação de animais. Os principais produtos cultivados eram o trigo (para fazer o 
pão), a cevada (para fazer cerveja) e o linho (para fazer tecido). Também se dedicavam à 
plantação de legumes, verduras, uva (para fazer o vinho) e frutas variadas. Criavam animais 
como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e, posteriormente, cavalos. Para a maioria da 
população, a carne era um alimento de luxo – os mais pobres só a consumiam em ocasiões 
especiais. As atividades agropastoris eram complementadas pela pesca (no Nilo, nos pântanos e 
nos canais) e, também, pela caça. Os camponeses viviam em aldeias e eram obrigados a entregar 
parte da colheita e do rebanho, como forma de tributo, aos moradores do palácio do faraó e aos 
sacerdotes dos templos. Nos períodos em que diminuíam os trabalhos no campo (época das 
cheias), eram, muitas vezes, convocados a trabalhar compulsoriamente em obras como, por 
exemplo, construção de palácios, templos, pirâmides, etc.” 

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva,  2005. p 51) 
 

O Egito foi uma das primeiras civilizações que existiu, tendo sido responsável pelo desenvolvimento 
de várias técnicas, como nas áreas da medicina e da arquitetura, entre outras. A citação se refere ao 
modo de vida do camponês egípcio. A partir dela, pode-se afirmar que 
A) a vida do camponês egípcio demonstra que viviam em uma sociedade nômade. 
B) o Egito foi uma civilização sem, necessariamente, uma hierarquia social. 
C) a sociedade egípcia era extremamente desenvolvida, devido, principalmente, à produção de tecidos 

que eram amplamente comercializados. 
D) descreve um modo de vida camponês em uma civilização que possui estado forte e centralizado. 
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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 

Um turista chega à cidade de Natal 
(RN) e, encantado com as belezas do 
estado, resolve conhecer Mossoró 
(RN), para isso utiliza o mapa 
rodoviário. Dispondo do mapa, 
mediu a distância entre as duas 
cidades (2,8 cm) e concluiu que terá 
que percorrer 

A) 2,8 km.   
B) 28 km.    
C) 280 km.    
D) 2800 km. 
 

 
(http://www.guianet.com.br/rn/maparn.htm) 

 
42 
A orientação é bíblica. Os próprios Reis Magos utilizaram da orientação para encontrar o local de 
nascimento do menino Jesus. Nos dias atuais, a orientação e a localização cartográfica são de 
extrema importância para o deslocamento entre cidades e países. Qual direção a ser tomada por 
um avião que saiu de uma cidade localizada a 5º S 48º W, para uma outra localizada a 30º S 66º W? 
A) Sudeste.  B) Sudoeste.   C) Noroeste.   D) Nordeste. 
 

43  
As rochas fazem parte da nossa vida: da fundação de uma edificação até o seu revestimento, como 
em pias e mesas. Para isso, a natureza oferece uma grande variedade de rochas, cujas 
características físicas e químicas dependem do processo de formação. A imagem demonstra o ciclo 
de formação das rochas. Observe. 

Após analisar a imagem verifica-se que 

A) a rocha sedimentar é formada pela cimentação e 
compactação dos sedimentos, provenientes do desgaste 
de todos os tipos de rochas. 

B) as rochas magmáticas são formadas pela transformação 
de rochas sedimentares e metamórficas em ambiente de 
pouca pressão. 

C) a rocha metamórfica é formada pela solidificação do 
magma, proveniente do núcleo terrestre, cuja composi-
ção química é homogênea. 

D) a rocha sedimentar possui o mesmo processo físico de 
formação da rocha magmática, pois ambas dependem 
do resfriamento do magma. 

 
 
 

(Vesentini, José William; Vlach, Vânia. Geografia 
Crítica, 1:  O Espaço Natural e a Ação Humana.         

São Paulo: Ática. 2000. p. 90. Adaptado.) 
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Analise. 

(http://www.francoanicley.com/2011_03_13_archive.html) 

 
(http://projetoicjapao.blogspot.com/2011/06/conheca-os-aspectos-geograficos-do.html) 

 

“A tragédia no Japão começou em 11 de março com o mais violento terremoto já registrado no país: 
9 graus na escala Richter. A ele, seguiu-se o tsunami que arrasou a costa nordeste do território. 
Morreram mais de 15 mil pessoas e milhares estão desaparecidas. Estradas e ferrovias foram 
destruídas. Faltam água, comida e combustível. Segundo o premiê japonês, Naoto Kan, é a pior crise 
desde a II Guerra Mundial. E o país atravessa agora a mais grave crise nuclear desde o desastre de 
Chernobyl, há 25 anos, na extinta União Soviética.”                (http://veja.abril.com.br/tema/tsunami-no-japao) 
  

A charge, a gravura e o texto destacam o drama vivido pelo território nipônico, em março de 2011. 
Os fenômenos sísmicos apresentados ocorrem 
A) em qualquer parte do planeta, não havendo nenhuma relação com o limite das placas tectônicas. 
B) em áreas continentais apenas, pois os sismos ocorrem somente de forma eventual nas áreas oceânicas. 
C) em áreas de bacias sedimentares e maciços antigos, onde há o contato de placas tectônicas. 
D) em áreas de contato de placas tectônicas, tanto oceânicas quanto terrestres, dando origem aos tsunamis. 
 
45 

Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a 
divisão regional do Brasil, utilizando como critérios 
características históricas e econômicas. Desta forma, o 
Brasil poderia ser dividido em três regiões geoeconômi-
cas: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Analisando essa 
divisão em comparação com a do IBGE, nota-se que 
todos os estados do 

A) Nordeste, pela divisão do IBGE, encontram-se em apenas 
um Complexo Regional. 

B) Sul (IBGE) encontram-se no Complexo Regional Centro-
Sul. 

C) Sudeste encontram-se no Complexo Regional do Centro-
Sul. 

D) Norte (IBGE) estão localizados no Complexo Regional da 
Amazônia. 

Brasil – Regiões Geoeconômicas 

 
(http://santiago.pro.br/alunos/7ano/brasil_regiao_geoe

conomica/brasil_regioes_geoeconomicas.htm) 
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“A qualidade das águas é representada por um conjunto de características, geralmente 
mensuráveis, de natureza química, física e biológica. Sendo um recurso comum a todos, foi 
necessário, para a proteção dos corpos d'água, instituir restrições legais de uso. Desse modo, as 
características físicas e químicas da água devem ser mantidas dentro de certos limites, os quais são 
representados por padrões, valores orientadores da qualidade de água, dos sedimentos e da biota.” 

(Resoluções Conama nº. 357/2005, Conama nº. 274, Conama nº. 344/2004 e Portaria nº. 518, do Ministério da Saúde) 
 

“Os ecossistemas aquáticos incorporam, ao longo do tempo, substâncias provenientes de causas 
naturais, sem nenhuma contribuição humana, em concentrações raramente elevadas que, no 
entanto, podem afetar o comportamento químico da água e seus usos mais relevantes. Entretanto, 
outras substâncias lançadas nos corpos d'água pela ação antrópica, em decorrência da ocupação e 
do uso do solo, resultam em sérios problemas de qualidade de água, que demandam investigações e 
investimentos para sua recuperação.”               (http://www.inea.rj.gov.br/fma/qualidade-agua.asp) 
 

Analise a imagem, que demonstra a localização de 
quatro cisternas. Após a leitura dos textos e da 
análise da imagem, pode-se considerar como melhor 
local para a instalação de uma cisterna a área 
A) I.    
B) II.     
C) III.     
D) IV.  
 

47 
 

“As curvas de nível (ou isoípsas) são linhas que 
unem os pontos do relevo que têm a mesma alti-
tude. Traçadas no mapa, permitem a visualização 
tridimensional do relevo.” 

(Moreira, J. C. & Sene E. Geografia: ensino médio – volume único. 
São Paulo: Scipione, 2005) 

 
As curvas de nível são muito utilizadas em mapas 
topográficos para determinar a declividade e a 
variação de altura, sendo um importante 
instrumento para a implantação de loteamentos e 
estradas, para evitar problemas como o demons-
trado na figura 1. 

Figura 1 

 
(http://centrodeestudosambientais.wordpress.com/2011/01/30/

deslizamentos-de-terra-no-brasil/) 

 
Analisando o mapa topográfico (figura 2), em qual 
localidade o problema destacado na figura 1 será 
mais frequente? 
A) 1    
B) 2     
C) 3     
D) 4 
 

 

Figura 2 

 
(http://educacao.uol.com.br/geografia/topografia-2-propriedade-

das-curvas-de-nivel-e-perfil-topografico.jhtm) 
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“Os israelenses reagiram com frieza nesta sexta-  
feira (23/09/2011) ao discurso do presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, na Assembleia Geral da ONU (...).” 

(http://oglobo.globo.com/mundo/israelenes-veem-discurso-de-abbas-na-
onu-como-incendiario-2694053) 

 

Os palestinos tentam, através de todas as vias diplomá-
ticas, conseguir que 
A) Israel libere os portos da Faixa de Gaza para a 

exportação de petróleo. 
B) a ONU liberte políticos presos injustamente por Israel. 
C) os Estados Unidos pressionem Israel para desocupar os 

seus territórios. 
D) a ONU reconheça o Estado palestino, como de direito. 

Benjamin Netanyahu, 
primeiro ministro israelense 

 

 
(http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/discurso-na-onu-eleva-

popularidade-de-netanyahu-em-israel/n1597240729755.html) 

 
49 

O climograma é um tipo de gráfico, no qual se analisa dois 
elementos climáticos (temperatura e pluviosidade), para determinar 
o tipo de clima. A análise climática e meteorológica é muito 
importante para a atividade agrícola, principalmente para o 
planejamento do plantio, devido à necessidade hídrica da planta. 
Um agricultor, ao analisar o climograma da cidade de Macau (RN), 
conforme representado, percebe que o mês 

A) com menor precipitação foi agosto, com uma temperatura de 25º.  
B) de março, além de quente, foi o que teve maior precipitação. 
C) de novembro, apesar da baixa temperatura, teve maior precipitação. 
D) de abril, teve uma temperatura de 18º C e uma precipitação alta. 
  

(http://uziel-carneiro.blogspot.com/2009/10/ aqui-
vos-apresento-o-climograma-de-um.html) 

 
50 

Alguma coisa está fora da ordem 
Fora da nova ordem mundial 

Alguma coisa está fora da ordem 
Fora da nova ordem mundial. 

(Caetano Veloso) 
 

A música “Fora da ordem” foi composta por Caetano Veloso e lançada no disco Circuladô (1991), 
já fazendo uma previsão de alguns acontecimentos internacionais, não estando de acordo com a 
ordem mundial vigente. Dentre as coisas que estão “fora da ordem”, está 
A) a criação de blocos econômicos. 
B) a unificação das Alemanhas. 
C) a guerra do Iraque. 
D) o fortalecimento do capitalismo. 
 

51 
O Nordeste passa hoje por um novo processo migratório, criado por pessoas que por algum erro de 
avaliação do lugar de destino, tiveram uma frustração das expectativas quanto ao emprego e renda. 
Esse novo processo migratório denomina-se 
A) êxodo rural. B) transumância.  C) movimento pendular. D) migração de retorno. 
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Há uma nítida relação entre o meio abiótico e biótico. A vegetação está condicionada aos fatores 
edáficos e climáticos. O gráfico demonstra como os elementos climáticos podem atuar no processo 
de intemperismo de uma rocha. 

 

 
(Teixeira, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Nacional, 2009. Adaptado) 

 
Após análise do gráfico anterior, pode-se inferir que a vegetação 
apresentada encontra-se em áreas de 
A) rocha pouco alterada e de evaporação potencial maior que a 

precipitação. 
B) rocha muito alterada e de evaporação potencial maior que a 

temperatura. 
C) solos profundos e de precipitação maior que a evaporação 

potencial. 
D) solos rasos, com precipitação abundante, mas com alta evaporação 

potencial. 
 

(http://www.brasilescola.com/brasil/caatinga.htm) 

 
53 

“Nascido da divisão do Sudão após décadas 
de guerra civil, o Sudão do Sul é desde a 0h 
local (18h desta sexta-feira de Brasília) o 
mais novo país do mundo, o 54º da África e 
o 193º membro da Organização das Nações 
Unidas (ONU). A criação do país já é 
comemorada na madrugada deste sábado na 
capital Juba. ‘Somos livres! Adeus ao norte, 
bem-vinda a felicidade!’, gritava Mary 
Okach, uma cidadã da nova nação.” 

(http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/no-sabado-
nasce-o-54o-pais-da-africa-o-sudao-do-sul) 

 
 

A guerra civil que levou à divisão do Sudão era 
A) a disputa, entre diversas tribos sudanesas, pelas extensas reservas de diamante presentes em todo o país. 
B) a imposição de uma identidade islâmica aos cristãos, que são maioria no Sul. 
C) a necessidade de melhor administrar política e economicamente o país, visto que o Sudão era o maior 

país africano. 
D) a discriminação racial existente no país, sendo o Norte de maioria branca e o Sul de maioria negra. 



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111222 

UERN 1 2012 
Página 18  

1 
54 
Analise atentamente a charge.  
Vivemos em um mundo em constante modificação 
para sempre atender às necessidades de nós, humanos. 
Mas o meio natural paga um preço caro, por esse 
avanço desodernado da sociedade dita moderna. Após 
analisar a charge, pode-se concluir que o problema 
ambiental representado está relacionado à(ao) 
A) fenômeno de “ilha de calor”. 
B) poluição hídrica. 
C) aquecimento global. 
D) chuva ácida. 

 
 
55 
“O novo Código Florestal, que traz um conjunto de regras sobre a preservação ambiental em 
propriedades rurais, foi aprovado no Senado na última terça-feira (6/12/2011), após mais de seis 
horas de discussão, por 59 votos a favor e 7 contra. O Código havia sido aprovado na Câmara em 
maio e depois passou por diversas comissões do Senado antes de ser votado pelos senadores em 
plenário. Agora, volta para a análise da Câmara para que os deputados aprovem as mudanças.”  

(http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/12/entenda-principais-mudancas-no-novo-codigo-florestal.html) 

O novo Código Florestal coloca em discussão o futuro das florestas e das futuras gerações, porque 
A) respeitará as áreas de preservação permanente, como topo de morros e matas ciliares, ampliando o 

tamanho dessas áreas. 
B) fará com que os ruralistas que desmataram tenham que repor até 50% da área desmatada, além do 

pagamento de multa. 
C) as encostas ficarão livres das pastagens, favorecendo um intenso projeto de recuperação com espécies 

nativas. 
D) dará anistia aos ruralistas que cometeram crime ambiental, além de favorecer o desmatamento de áreas 

de preservação permanente. 
 

56 
“Plástico, náilon, isopor e todo o lixo capaz de flutuar é um potencial viajante e colecionador de 
poluentes levado pelas águas da chuva, dos rios ou do mar. Porém, permanece no ambiente por 
longo tempo. Caixas e vasilhames se quebram, cordas emaranham, sacolinhas se rompem e todos os 
pedacinhos flutuantes prosseguem sua jornada. Por onde passam, deterioram a paisagem, 
contaminam as águas, causam impactos sobre a fauna e afetam a qualidade de vida.”                     

(National Geographic. Ambiente. A viagem do Lixo. Abril de 2011. Ano 11. nº. 133. p. 22-23) 
 

Analise as afirmativas sobre o percurso do lixo e seus respectivos impactos na natureza. 
I. Tudo aquilo que se joga fora e não é recolhido tende a descer, a buscar as áreas baixas dos vales, à 

mercê dos ventos e da chuva. 
II. O descarte direto de embalagens vazias, entulho, móveis e pneus nos mananciais é ínfimo no Brasil. 
III. Plásticos descartados nos rios ou carregados por enchentes viajam longas distâncias, de rio para rio, 

sempre na direção do mar. 
IV. O modo de alimentar-se leva algumas espécies a engolir fragmentos de plástico. A morte vem por 

asfixia ou inanição. 
V. A maré alta leva resíduos deixados nos areais. Parte vai para o alto-mar e parte volta, sujando 

mangues e estuários. 
VI. Tartarugas marinhas são grandes vítimas do plástico. Ingerem sacolinhas, garrafas e balões. E podem 

até crescer entaladas em embalagens. 
VII. O plástico em pedaços não é danoso aos animais e ao meio ambiente. 
Estão corretas as afirmativas 
A) II, VII  B) I, III, IV, V   C) I, III, IV, V, VI                  D) I, II, III, IV, V, VI, VII  



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111222 

UERN 1 2012 
Página 19  

1 
57 

Herdeiro da Pampa Pobre 
 

Mas que pampa é essa que eu recebo agora 
Com a missão de cultivar raízes 

Se dessa pampa que me fala a história 
Não me deixaram nem sequer matizes? 

 

Passam às mãos da minha geração 
Heranças feitas de fortunas rotas 

Campos desertos que não geram pão 
Onde a ganância anda de rédeas soltas 

 

Se for preciso, eu volto a ser caudilho 
Por essa pampa que ficou pra trás 

Porque eu não quero deixar pro meu filho 
A pampa pobre que herdei de meu pai 

(Engenheiros do Hawaii) 
 

A música, “Herdeiro da Pampa Pobre”, retrata problemas na estrutura agrária e fundiária do 
Brasil, como 
A) a má distribuição de terras e terras altamente produtivas. 
B) a concentração de terras e produção de alimentos para o mercado interno. 
C) a concentração fundiária e a improdutividade das terras. 
D) a boa distribuição de terras e produção voltada para a exportação. 
 
58 
“Uma série de revoltas se alastrou por países árabes este ano, e já derrubou três governos no norte 
da África: Tunísia (em janeiro), Egito (fevereiro) e Líbia (agosto). A professora Vânia Carvalho 
Pinto, da UnB, ressalta que nenhum dos três é uma monarquia – onde os soberanos têm outras 
fontes de legitimidade, inclusive descenderem de Maomé. ‘A única que sofreu uma ameaça séria é o 
Bahrein, onde a revolta da maioria xiita foi suprimida com ajuda da Arábia Saudita.’” 

(http://www.estadao.com.br/noticias/) 
 

O fato relatado teve início em dezembro de 2010, quando um jovem tunisiano, desempregado, ateou 
fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Ele não sabia, mas o 
ato desesperado, que terminou com a própria morte, seria o pontapé inicial do que viria a ser 
chamado mais tarde de primavera 
A) tunisiana.  B) islâmica.   C) árabe.   D) muçulmana. 
 
59 
O trecho foi retirado de um artigo de Aldenôr Gomes da Silva, intitulado “Trabalho e Tecnologia 
na Produção de Frutas Irrigadas no Rio Grande do Norte – Brasil”. 
 

“(...) Hoje, nos principais vales úmidos da região, como o Vale do São Francisco, um número 
considerável de empresas públicas e privadas desenvolvem projetos de agricultura irrigada com 
base em tecnologias de ponta (avançados níveis de automação), subsidiando a implantação de 
agroindústrias locais e/ou filiais de empresas do Centro-Sul do país. (...)” 
 

No estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil, está se desenvolvendo com bastante 
rapidez, um desses polos de irradiação da agricultura irrigada, atrelada a agroindústrias 
processadoras: o Polo de Fruticultura 
A) Irrigada Açu/Mossoró.  
B) de Natal.    
C) Açu/Macau.   
D) de Caicó/Parelhas. 
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Analise atentamente a charge.  

Pode-se concluir que ela destaca a crise econômica 

A) no continente europeu, tendo como destaque a Grécia. 
B) mundial, com a Europa resolvendo internamente os seus 

problemas. 
C) europeia, com a Grécia conseguindo se reerguer. 
D) que está atingindo todo o mundo, menos a Europa. 
 

 
(http://marx21.com/2010/05/06/a-grecia-o-

euro-e-a-falta-de-federalismo-fiscal/) 
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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 
O termo albinismo refere-se a um conjunto de condições hereditárias que levam as pessoas afetadas 
a ter pouca ou nenhuma pigmentação nas estruturas de origem epidérmica. O albinismo tipo 1 é 
condicionado por um alelo mutante localizado no cromossomo 11 humano, que codifica a enzima 
tirosinase, a qual atua na transformação da tirosina em melanina. A descoberta da localização do 
gene causador do albinismo no cromossomo 11 humano se deve ao(à) 
A) técnica do DNA recombinante.                                                                                               
B) clonagem terapêutica. 
C) projeto Genoma Humano. 
D) exame laboratorial do DNA. 
 
02 
“A predação embora cause a morte de alguns indivíduos, muitas vezes é benéfica para população 
de presas. Interferir no relacionamento presa-predador, às vezes, pode ser desastroso. Um exemplo  
clássico é o do Planalto de Kaibad, nos EUA, onde, em 1907, fez-se uma campanha de proteção aos 
veados. Lobos, coiotes e pumas, que são predadores daqueles animais, sofreram uma intensa 
campanha de extermínio. O resultado obtido foi que a população de veados cresceu bem acima da 
capacidade de sustentação do ambiente. Nos dois anos seguintes, no inverno, mais de 60% dos 
veados morreram de fome. Além disso, grande parte da vegetação foi destruída e devorada pelos 
veados até a raiz.” A situação descrita no texto anterior relaciona um caso de 
A) interferência humana no ciclo biogeoquímico do ecossistema local.                                                                                            
B) interferência humana em uma cadeia alimentar. 
C) doenças relacionadas à desnutrição dos animais por falta de alimentação. 
D) influência do clima, pois no inverno houve grande redução da população. 
 
03 
“Na comemoração dos 100 anos da descoberta da doença de Chagas, a vigilância sanitária vem 
trabalhando na prevenção de uma nova forma de transmissão da doença: por via oral. A 
ocorrência da doença de Chagas por transmissão oral está relacionada ao consumo de alimentos 
contaminados e, desde 2006, é considerada como potencial risco para a saúde pública no Brasil. Os 
casos mais recentes de transmissão da doença de Chagas por alimento, no Brasil, estão relacionados 
ao consumo do suco de açaí fresco. Em 2007, 100 ocorrências da doença foram registradas no país, 
todas na região Norte. A presença da doença de Chagas no açaí está diretamente relacionada à 
higienização do produto, que é extraído lá na mata e, muitas vezes, vem contaminado pelo barbeiro 
para os batedouros, explica a diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Maria 
Cecília Martins Brito. Para mudar esta situação, a Anvisa desenvolveu um plano de ação, que 
identifica quais providências devem ser tomadas pelos órgãos de saúde locais e indica a urgência de 
execução de cada ação.”             (www.anvisa.org.br) 

Assinale a alternativa que apresenta as medidas cabíveis a esse plano de ação, para evitar o 
contágio por via oral. 
A) Processo de  peneiração no ato da colheita, visando separar o barbeiro dos frutos. 
B) Conscientização das empresas sobre como obter uma boa carga, como transportar, higienizar, 

pasteurizar e processar essa matéria-prima de forma correta.  
C) Uso de inseticidas nos açaizeiros de forma a combater o vetor.  
D) Tratamento dos doentes, eliminar residências de pau-a-pique e combater o vetor pertencente ao gênero 
Lutzomyia.  
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Todas as células têm um meio interno aquoso, o citoplasma, no qual existe certa quantidade de 
substâncias dissolvidas, como sais e açúcares. Quando uma célula é colocada em um meio em que a 
concentração de substâncias dissolvidas é muito maior que a de seu citoplasma, a água tende a sair 
da célula. O texto refere-se ao fenômeno fisiológico denominado  
A) osmose.          B) difusão facilitada.  C) difusão simples.  D) homeostase. 
 
05 
Sintomas como sede insaciável, diurese excessiva e distúrbios hidroeletrolíticos sem hiperglicemia, 
podem indicar deficiência de hormônio. Esses sintomas referem-se ao quadro clínico e carência de 
um hormônio que podem ser representados por 
A) diabetes melito e glucagon.                                                                                               
B) diabetes insípido e vasopressina. 
C) diabetes insípido e insulina. 
D) diabetes melito e insulina. 
 
06 
“Pré-sal é uma das maiores descobertas dos últimos anos. São mais de 8 bilhões de barris de 
petróleo numa faixa de cerca de 800 km de extensão.”              (www.petrobras.com.br) 
A extração e a queima desse combustível fóssil agrava um dos principais problemas ambientais do 
século que é o(a) 
A) poluição do solo.                                                                                             
B) aquecimento global. 
C) buraco na camada de ozônio. 
D) derramamento de petróleo. 
 
07 
“Kwashiorkor, uma palavra africana que significa ‘primeira criança-
segunda criança’, vem da observação de que a primeira desenvolve 
kwashiorkor quando a segunda criança nasce e substitui a primeira no 
peito da mãe. A primeira criança, desmamada, passa a ser alimentada 
com uma dieta exclusiva de carboidratos, que tem baixa qualidade 
nutricional comparada com o leite materno, assim a criança não se 
desenvolve. A deficiência acaba resultando em retenção fluida (edema), 
pois o sangue fica menos concentrado em relação aos tecidos e aparecem 
outros sintomas como: doença de pele, descoloração do cabelo e unhas 
enfraquecidas.” O kwashiorkor, também chamado de desnutrição úmida, 
está relacionado à falta de 

 
(shawneeumc.com) 

A) condições sanitárias, propiciando o aparecimento de verminoses que debilita o organismo.  
B) aminoácidos naturais ausentes na dieta rica em carboidratos. 
C) controle de natalidade e planejamento familiar, levando famílias a ter uma dieta pobre em calorias. 
D) aminoácidos essenciais necessários à síntese de proteínas, principalmente às do sangue. 
 
08 
A água oxigenada (peróxido de hidrogênio) originada através da oxidação de moléculas orgânicas é 
altamente tóxica para as células. A reação química 2 H2O2 → 2 H2O + O2 representa o processo de 
decomposição de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, na presença da enzima catalase. A 
organela responsável e o tipo de reação química são, respectivamente 
A) peroxissomos e reação exergônica.                                                                                                
B) glioxissomos e reação endergônica.  
C) peroxissomos e reação endergônica.  
D) complexo golgiense e reação exergônica. 
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Analise o cladograma, que representa o estudo filogenético 
dos três grandes domínios ou super-reinos denominados 
Bactéria, Archaea e Eukarya. Com base no diagrama, pode-
se concluir que 
A) as bactérias atuais são mais evoluídas em relação às 

arqueobactérias.                                                                                           
B) a partir do organismo 2, todos são eucarióticos.  
C) as arqueobactérias são mais evoluídas em relação às 

bactérias atuais.  
D) o super-reino Archaea é mais aparentado evolutivamente 

com o super reino Eukarya. 

 
(Biologia dos Organismos – Amabis e Martho) 

 
10 
O esquema relacionado a seguir demonstra a disseminação de DDT (sigla de Dicloro-Difenil-
Tricloroetano) através de uma cadeia alimentar, processo conhecido como bioacumulação. 
 

Acumulação de DDT em diferentes compartimentos de um ecossistema.  
Valores em partes por milhão 

 

 
 (Edwards, 1975 apud Melo & Vallejo, 1990 / www.fiocruz.br) 

 

Para evitar a ingestão de DDT nos alimentos de origem marinha, deve-se adotar a prática de 
A) ingerir esses alimentos, partindo do pressuposto que são dispensáveis à dieta humana.                                                                                               
B) se alimentar de seres do topo da teia alimentar, já que os componentes tóxicos não alcançam esse nível 

trófico.  
C) ingerir grandes quantidades de água, para evitar o acúmulo desses elementos na célula.  
D) alimentar de seres do início da cadeia alimentar, pois eles possuem menores concentrações em seus 

organismos.  
 
11 
A exportação de frutas frescas pelo Brasil enfrenta barreiras que dificultam a ampliação e, às 
vezes, a manutenção do mercado. Como exemplo temos o tempo de envelhecimento das partes 
vegetais. Qual é o hormônio que retarda o envelhecimento dos órgãos vegetais? 
A) auxina.  B) giberelina.   C) citocinina.   D) etileno.  
 



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111222 

UERN 1 2012 
Página 24  

1 
12 

Cometas contêm moléculas orgânicas 
 

“Nasa afirma que amostras de cometas trazem componentes essenciais à vida. O material que 
compõe os cometas não é mais um mistério para os cientistas. Análise de amostras trazidas à Terra pela 
sonda Stardust da Nasa desmascaram antigas crenças de como esses corpos gelados são formados e de 
quebra fornecem novas pistas sobre o surgimento do sistema solar. Até então se imaginava que os 
minúsculos grãos dos cometas eram resultantes de poeira interestelar – pequenas partículas que vagam 
pelo espaço, resultantes de estrelas que explodiram e morreram. Uma cápsula com milhares de 
minúsculas amostras do cometa Wild 2 chegou à Terra após a sonda ter passado sete anos sobrevoando-o. 
Em um pacotão de seis artigos publicados na revista Science (www.sciencemag.org), pesquisadores 
revelaram agora que a composição é muito mais complexa. Esses pedaços de gelo e poeira que vagam 
pelo nosso sistema solar parecem estar recheados de moléculas orgânicas fundamentais para a vida, 
anunciou a Nasa.”                  (www.boletimsupernovas.com.br) 
 

O texto extraído de um artigo científico relaciona-se à 
A) importância do estudo dos cometas.                                                                                                
B) comprovação da vida extraterrestre.  
C) Teoria da Evolução Química.   
D) Teoria da Panspermia Cósmica.  
 
13 
Em 1978, o geneticista Walter Gilbert propôs os termos exon para designar as regiões de um gene 
que codifica uma sequência de aminoácidos, e intron para designar as regiões de um gene não 
traduzidas, localizadas entre os exons. 
 

 
(Biologia das Populações – Amabis e Martho) 

 

A Ciência estima que seja de 30 mil o número de genes da espécie humana, no entanto o número de 
proteínas diferentes esteja estimado entre 100 mil a 120 mil. Isso ocorre devido ao(à) 
A) união de proteínas recém-sintetizadas, formando novos compostos.                                                                                        
B) Splicing, isto é, cortes e montagens diferentes do mesmo RNA-mensageiro.  
C) genes que, ativos em uma célula, podem estar inativados em outra.  
D) diferença da carga genética nos tipos de células diferenciados.  
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Durante a vida de um animal, as divisões celulares são rigorosamente controladas, de modo a 
garantir o bom funcionamento do organismo. Entretanto, certas alterações genéticas podem 
danificar o sistema de controle da divisão celular, levando à multiplicação descontrolada da célula, 
com potencialidade para formar um tumor. Os tumores malignos são classificados em dois grupos: 
sarcomas, que são originados de células do mesoderma, e carcinomas, provenientes de células 
originadas do ectoderma ou endoderma. Leucemia é caracterizada pela produção excessiva de 
células brancas anormais, superpovoando a medula óssea. A infiltração da medula óssea resulta na 
diminuição da produção e funcionamento de células sanguíneas normais. Dependendo do tipo, a 
doença pode se espalhar para os nódulos linfáticos, baço, fígado, sistema nervoso central e outros 
órgãos e tecidos, causando inchaço na área afetada. Esse tipo de câncer é proveniente de células 
originadas no seguinte folheto embrionário: 
A) mesoderme. B) ectoderme.   C) endoderme.  D) notocorde.  
 
15 
Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia presente em um nível trófico é sempre maior 
que a quantidade de energia transferível para o nível seguinte. Isso porque todos os seres vivos 
consomem parte da energia do alimento para a manutenção de sua própria vida, liberando calor e, 
portanto, não a transferindo para os níveis seguintes. A porcentagem de energia transferida de um 
nível para o seguinte é denominada eficiência ecológica, varia entre os organismos, situando-se 
entre 5% e 20%. Na transferência dos herbívoros para os carnívoros, essa perda é significativa, isso 
se deve ao(à) 
A) metabolismo diferenciado dos herbívoros.                                                                                                
B) fato dos vegetais serem de fácil digestão.  
C) eliminação excessiva de fibras de celulose não digeridas nas fezes dos herbívoros.  
D) fato dos herbívoros estarem mais no início da cadeia alimentar.  
 
16 
Uma criança, moradora da zona rural de Mossoró-RN, 
apresentou os seguintes resultados em um hemograma. 
Assinale a alternativa que apresenta o quadro clínico 
dessa criança. 
A) Hemorragia e verminose.                                                                                               
B) Anemia e reação alérgica.  
C) Anemia ferropriva e verminose.  
D) Anemia falciforme e infecção bacteriana. 

 

ELEMENTOS NÍVEL 
Hemácias Normal 

Hemoglobina Inferior Ao Normal 
Neutrófilos Normal 
Eosinófilos Superior Ao Normal 
Linfócitos Normal 
Plaquetas Normal 

 
17 
A laranja-da-baía, facilmente conhecida pela presença de um “umbigo” saliente em um dos pólos, é 
uma variedade triploide, isto é, apresenta três lotes de cromossomos. Sua formação de gametas é 
anormal e nessa espécie não ocorre produção de sementes. A laranja-baía surgiu espontaneamente 
no estado da Bahia em 1810, e todas as mudas são propagadas de forma assexuada. Dessa forma, 
pode-se indicar a classificação e o tipo de alteração cromossômica sofrida pela laranja-baía como 
A) angiosperma e euploidia.                                                                                                
B) monocotiledónea e aneuploidia.    
C) gimnosperma e euploidia.  
D) angiosperma e aneuploidia.  
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As nadadeiras de um pequeno crustáceo, denominado krill, e a nadadeira de uma baleia azul 
desempenham funções semelhantes e são diferentes tanto do ponto de vista anatômico quanto da 
origem embrionária. 
 

   
 

Essa comparação exemplifica um caso de 
A) irradiação daptativa.                                                                                                
B) convergência evolutiva.  
C) pressão do meio.  
D) especiação diferenciada.  
 
19 
“A Encefalopatia Espongiforme Bovina – EEB, comumente conhecida como “doença da vaca 
louca”, é uma enfermidade degenerativa fatal e transmissível do sistema nervoso central de 
bovinos, com longo período de incubação (média de 5 anos), caracterizada clinicamente por 
nervosismo, reação exagerada a estímulos externos e dificuldade de locomoção. A EEB é uma das 
doenças do grupo das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis. O agente causador da EEB é 
denominado de Prion (do inglês, proteinaceous infectious particle) ou PrP (prion protein), uma 
proteína encontrada no tecido nervoso de animais infectados. Este agente infeccioso ainda é motivo 
de controvérsia científica.”                                              (www.agricultura.gov.br, acesso em 14/02/12) 
 

Esta doença é causada pela incapacidade de organelas digerirem os príons, que se acumula em 
vesículas, estas por sua vez vão ficando repletas de príons e terminam por se romper, liberando as 
fibras proteicas no citoplasma da célula. As células morrem e as proteínas anormais podem invadir 
células vizinhas, nas quais desencadeiam processo semelhante. Qual organela está envolvida nesse 
processo de digestão? 
A) Complexo Golgiense.                                                                                                
B) Retículo Endoplasmático Granuloso.  
C) Lisossomo.  
D) Ergatoplasma.  
 
20 
“Os artrópodes constituem o grupo animal com maior número de espécies conhecidas: de cada 
quatro espécies animais, três são artrópodes.”  

(Lopes, Sônia; Rosso, Sérgio. Bio. Vol.3. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 356) 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um animal pertencente a esse grupo seguido de 
sua característica. 
A) As borboletas são artrópodes pertencentes à classe dos insetos, marcadas por possuírem dois pares de 

patas torácicas e um par de antenas. 
B) As cigarras são representantes da classe dos insetos, possuem respiração traqueal e realizam excreção 

pelos denominados Túbulos de Malpighi. 
C) Os caranguejos são artrópodes caracterizados por possuírem um par de antenas e realizarem respiração 

filotraqueal. 
D) Pertencentes à classe dos aracnídeos, as aranhas possuem respiração traqueal e não apresentam 

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

 
21 
“Helter Skelter” é uma das mais famosas canções do “Álbum Branco” dos Beatles lançado em 1968 
e tem como tradução: escorregador e confusão, como pode ser percebido por um trecho traduzido a 
seguir: 
 

Quando eu chego no chão, eu volto para o topo do escorregador  
Onde eu paro, me viro e saio para outra volta  
Até que eu volte ao chão e te veja novamente 

 
Você não quer que eu te ame?  

Estou descendo rápido mas estou a milhas de você 
Diga-me, diga-me a resposta, vamos me diga a resposta  

Você pode ser uma amante, mas você não é uma dançarina  
 

Confusão, Confusão 
Confusão(...) 

(http://www.vagalume.com.br/the-beatles/helter-skelter-traducao.html#ixzz1nPqIlOE9 / Fragmento)  
 

Um Helter Skelter é uma espécie de escorregador construído em forma espiral em torno de uma 
torre. As pessoas sobem por dentro da torre e escorregam abaixo para o lado de fora, geralmente 
em um tapete. Uma criança de 40 kg desce no escorregador a partir de seu ponto mais alto e com 
velocidade inicial igual a zero. Considere que, ao passar pelo ponto do escorregador situado a uma 
altura de 3,2 m sua velocidade atinja 6 m/s. Sendo g = 10 m/s2, a altura desse escorregador é 
A) 5 m.  B) 4 m.    C) 7 m.   D) 6 m. 
 
22 
A agulha de uma bússola ao ser colocada entre dois ímãs sofre um giro no sentido anti-horário. A 
figura que ilustra corretamente a posição inicial da agulha em relação aos ímãs é 
 

A)  

 

C)  

 

B)  

 

D)  

 
 
23 
Duas barras de materiais diferentes A e B têm o mesmo comprimento a 20ºC. Colocando-se a barra A 
num refrigerador e a barra B num forno, elas atingem, respectivamente as temperaturas de – 10ºC e 
200ºC, passando a apresentar uma diferença de 0,06 cm nos seus comprimentos. Sendo os coeficientes 
de dilatação linear dos materiais de A e B, respectivamente iguais a 22 . 10–6ºC-1 e 3 . 10–6ºC–1, então o 
comprimento inicial das barras a 20ºC é  
A) 30 cm.   B) 60 cm.   C) 50 cm.    D) 40 cm. 
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Os baldes têm massas iguais a 300 g cada e apresentam no seu 
interior 0,6 L de água e 1 L de óleo, estando ambos sustentados por 
duas molas de 45 cm de comprimento. A razão entre as constantes 
elásticas k1 e k2 é              (Considere: g = 10m/s2, dágu a = 1g/cm3 e dóleo = 0,9 g/cm3) 

A) 2,25.                      
B) 1,25.            
C) 0,75.            
D) 1,75. 

 
 
25 
Duas esferas A e B, cujas massas e velocidades estão representadas na figura a seguir, sofrem um 
choque frontal e passam a se movimentar com velocidades opostas, cujos módulos são, 
respectivamente iguais a 8 m/s e 1 m/s. A velocidade relativa das esferas antes da colisão é 
A) 4 m/s.                     
B) 5 m/s.                     
C) 9 m/s.                      
D) 7 m/s.        
 
26 
As figuras representam as seções transversais de 4 fios condutores retos, percorridos por corrente 
elétrica nos sentidos indicados, totalizando quatro situações diferentes: I, II, III e IV.  
 

    
I II III IV 

 

Se a corrente tem a mesma intensidade em todos os fios, então o campo magnético induzido no 
ponto P é nulo na(s) situação(ões) 
A) I    B) I, III    C) I, II, III         D) II, IV 
 
27 
Um corpo constituído por uma substância de calor específico 
840 J/kgºC é aquecido por uma fonte térmica e apresenta 
variação de temperatura conforme o gráfico. Se o corpo tem 
massa igual a 250 g, então a quantidade de calor fornecida pela 
fonte a cada minuto é                                  (Considerar: 1cal = 4,2 Joules) 
A) 75 cal.                    
B) 25 cal.                        
C) 50 cal.                        
D) 42 cal. 

 

 
28 
Em duas cordas A e B de materiais diferentes se propagam ondas periódicas, sendo que a 
velocidade das ondas na corda A é igual a 0,5 m/s e na corda B é igual a 0,4 m/s. Considerando-se 
que ambas são movimentadas pela mesma fonte e que o período de propagação da onda na corda B 
é igual 0,25 s, então o comprimento de onda da corda A é  
A) 7,5 cm.   B) 9,6 cm.    C) 16,8 cm.             D) 12,5 cm.                      
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Seja o circuito elétrico apresentado, onde R = 2 ohms.                
A diferença entre as intensidades das correntes que passam 
nos pontos x e y é  
A) 0,5 A.                         
B) 1,5 A.                 
C) 2,0 A.                       
D) 4,0 A. 

 
 
30 

Considere a transformação cíclica de um gás perfeito 
representada no gráfico. A variação da energia interna e o 
trabalho em cada ciclo são, respectivamente iguais a 

A) 0 e 900 J.          
B) 900 J e 0.                      
C) – 900 J e 0.                      
D) 0 e – 900 J.  
 
31 
Analise as superfícies equipotenciais do campo elétrico 
apresentado. O trabalho da força elétrica no deslocamento 
de uma carga de C5µµµµ−−−−  será positivo e de maior módulo 
quando este ocorrer de 
A) A para D.             
B) E para C.          
C) B para A.          
D) D para A.  
 
32 

O gêiser é uma espécie de fonte termal que, periodicamente, tem 
erupções, ou seja, através dele uma grande coluna de água quente é 
expulsa para o ar. A palavra gêiser vem de uma fonte, situada na 
Islândia, chamada Geysir. As erupções de alguns gêiseres ocorrem 
em intervalos fixos, mas a maioria delas acontece com espaçamentos 
irregulares, e cujas pausas podem durar minutos ou anos. O período 
de duração da erupção de cada gêiser é diferente entre eles, pode 
variar de segundos a horas. A altura da coluna oscila entre 1 e 100m, 
e a quantidade de água que é jorrada pode variar de alguns poucos 
litros até dezenas de milhares de litros.  

(http://www.infoescola.com/geografia/geiser/)  
Considere que um determinado gêiser projeta, em intervalos de tempo constante, jatos de água na 
vertical. Durante o deslocamento da água, pode-se concluir que a energia 
A) potencial gravitacional permanece constante. 
B) cinética aumenta na subida. 
C) potencial gravitacional aumenta na descida. 
D) mecânica permanece constante. 
 
33 
Para permitir que várias pessoas consigam escutar melhor uma notícia que está sendo transmitida 
em um rádio de pilha, decide-se ajustar o aparelho, alterando uma das propriedades do som, que é a  
A) frequência.      B) altura.         C) reverberação.       D) intensidade. 
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Uma pessoa encontra-se em um metrô e percebe que há uma bola de futebol em repouso sobre o 
piso do corredor. Considerando-se que a bola se apoia apenas no chão, não mantendo contato com 
nenhum outro objeto, então o veículo em questão 
A) está em repouso. 
B) apresenta uma aceleração constante. 
C) se desloca numa trajetória retilínea. 
D) está em movimento retilíneo uniforme ou encontra-se em repouso. 
 
35 
Uma prensa hidráulica apresenta êmbolos cujas áreas medem 80 cm2 e 1.250 cm2. A aplicação de 
uma força no êmbolo menor, até que este se desloque 2,5 m, permitirá que o corpo colocado sobre o 
êmbolo maior se eleve 
A) 14 cm.    B) 16 cm.    C) 12 cm.       D) 18 cm.                     
 
36 
Seguir uma trajetória correta nas curvas é algo fundamental para a 
segurança do motociclista. Na estrada, encontramos o mais variado 
gênero de curvas; de raio crescente, sucessivas, em variados ângulos. 
(...) Antes de chegar a uma curva devemos ter em mente como 
efetuar a manobra e, supostamente, conhecer a curva em questão. 
Devemos também decidir qual a velocidade, quando e onde vamos 
frear, porque nem todos o fazem de idêntico modo. Realizar tudo 
isto permite circular com superior segurança, porque o nosso 
cérebro passa a coordenar antecipadamente todas as manobras.               

(http://www.motoesporte.com.br/site/dicas/como-fazer-curvas) 
 

Um motociclista percorre uma curva que corresponde a um arco de circunferência de 60º com 
velocidade constante de 108 km/h e aceleração centrípeta de 2,5 m/s2. Considerando ππππ = 3, o 
intervalo de tempo gasto para percorrer toda a curva é 
A) 12 s.         B) 20 s.    C) 15 s.    D) 10 s.                    
 
37 
Um corpo de 0,5 kg apresenta inicialmente velocidade de 180 km/h e sofre, num determinado 
trecho, uma desaceleração constante de 5 m/s2. Se a variação de energia cinética sofrida por esse 
corpo é igual a 400 J, então o deslocamento efetuado no trecho considerado é de 
A) 120 m.               B) 90 m.           C) 160 m.    D) 100 m.                    
 
38 
O relógio digital é um tipo de relógio que utiliza meios eletrônicos para controlar as horas. Utiliza 
energia elétrica, que é normalmente suprida por uma bateria de pequena carga. Ele utiliza um 
cristal piezoelétrico que gera pulsos elétricos a uma freqüência constante (usualmente 50 ou 60Hz). 
Geralmente, as horas são exibidas através de um visor de LED’s ou cristal líquido. Relógios digitais 
são pequenos, baratos e precisos. Por isso, são associados a praticamente todos os aparelhos 
eletrônicos, como aparelhos de som, televisores, microondas e telemóveis.  

(http://www.mundodosrelogios.com/tiposrelogios.htm) 

A figura representa a imagem produzida em um espelho plano de um relógio digital. Escrevendo a 
hora por extenso tem-se 
A) 15 horas e 52 minutos.  
B) 12 horas e 25 minutos. 
C) 15 horas e 25 minutos. 
D) 12 horas e 52 minutos.  
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O gráfico representa a variação de velocidade de um móvel em 
função do tempo. De acordo com o gráfico é correto afirmar que 

A) a aceleração do móvel é negativa. 
B) nos primeiros 8 s, o móvel desloca 48 m. 
C) o móvel não apresenta variação no sentido de seu movimento. 
D) a posição inicial do móvel é igual a – 12 m. 
  
 
40 
No cotidiano, a medida e o controle da temperatura são muito importantes. Seja nas indústrias, em 
laboratórios e até mesmo nas residências, os termômetros são utilizados para controlar e verificar a 
temperatura de uma vasta quantidade de objetos, em diferentes momentos e circunstâncias. Para 
utilizar os primeiros termômetros construídos, os especialistas procuraram estabelecer escalas que 
possibilitassem a leitura das medidas das temperaturas. Feitas de maneira totalmente arbitrária, 
surgiram várias escalas, cada uma diferente da outra. A escala centígrada, como hoje é conhecida, 
foi proposta pela primeira vez pelo físico sueco Anders Celsius. Em sua escala, o zero indicava o 
ponto de solidificação da água, enquanto 100° indicava o ponto de ebulição da mesma. No século 
XX a escala centígrada passou a ser chamada de escala Celsius, em homenagem a seu idealizador. 
Essa escala foi escolhida pelos congressos internacionais como sendo a escala padrão a ser usada em 
qualquer atividade e em qualquer país do mundo.  

(http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/a-evolucao-dos-termometros-das-escalas.htm) 

Seja X = 2C + 50 a relação entre uma escala termométrica X e a escala Celsius. Uma variação de 
5ºC corresponde na escala X a 
A) 10°X.   B) 30°X.   C) 40°X.    D) 20°X. 
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Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos:  
Grupo III: Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Medicina e Odontologia. 
Grupo IV: Ciência da Computação, Física, Matemática e Química. 

 
41 
Carbonato de cálcio reage com o ácido acético do vinagre, formando o acetato de cálcio (sal 
solúvel). Pode-se afirmar que o gás formado será o 
A) monóxido de carbono.  
B) dióxido de carbono.  
C) hidrogênio.   
D) oxigênio. 
 
42 
Um aluno fez, para a feira de ciências, um indicador ácido-base do repolho roxo e adicionou o 
mesmo a algumas substâncias e obteve os seguintes resultados: 
• água da chuva – roxa. 
• vinagre – rosado. 
• água de cal – verde. 
• bicarbonato de sódio – verde. 
O aluno pode chegar a conclusão que o(a) 
A) vinagre e a água da chuva são ácidos. 
B) água de cal e o bicarbonato são ácidos. 
C) água da chuva e o vinagre são básicos. 
D) água da chuva e a água de cal são neutros. 
 
43 
O tratamento da água destinada ao consumo é feita em estações de tratamento de água (ETA’s). 
São considerados processos de tratamento de água na ETA o(a) 
A) destilação e sedimentação. 
B) centrifugação e filtração. 
C) arejamento e esterilização. 
D) coagulação e centrifugação. 
 
44 
“O processo de emissão de luz dos vagalumes é denominado bioluminescência, que nada mais é do 
que uma emissão de luz visível por organismos vivos. Assim como na luminescência, a 
bioluminescência é resultado de um processo de excitação eletrônica, cuja fonte de excitação 
provém de uma reação química que ocorre no organismo vivo.” A partir da informação do texto, 
pode-se concluir que o modelo atômico que representa a luz visível dos vagalumes é o 
A) Rutheford.  B) Bohr.   C) Thomson.   D) Heiserberg.    
 
45 
Os “galos do tempo” são revestidos com um sal de cobalto. O cloreto de cobalto anidro (CoCl2) é 
azul, e o cloreto de cobalto diidratado (CoCl2.2H2O) é rosa. Em dias chuvosos, quando a umidade 
do ar é maior, o sal tende a absorver moléculas de água do ar, deixando o galo rosa. Quando a 
umidade diminui, o sal perde gradativamente as moléculas de água e volta a ser azul. Este 
brinquedo popular está relacionado à teoria de 
A) Oswald.  B) Arrehenius.  C) Le Chatelier.  D) Sabatier-Sanders. 
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A evolução dos motores dos automóveis tornou incompatível ao uso do carburador, sendo 
substituído pelos sistemas de injeção eletrônica, que proporcionam melhor desempenho do motor, 
menor consumo de combustível e redução no índice de emissão de poluentes. A injeção eletrônica é 
um sistema de alimentação de combustível e gerenciamento eletrônico do motor de um automóvel. 
Esse sistema permite um controle eficiente da mistura ar-combustível, o mais próximo da 
proporção ideal. No consumo de 48 g de gasolina (C8H18) com 100 g de oxigênio (O2), pode-se 
concluir que 
A) há gasolina em excesso. 
B) há oxigênio em excesso. 
C) na combustão completa há formação do CO. 
D) há formação de 5 mols de água. 
 
47 
“Ácido: é toda a espécie química capaz de doar um próton (íon H+) a uma outra substância. Base: é 
definida como uma substância capaz de aceitar um próton (íon H+) de um ácido. De uma maneira 
mais simples, ácido é um doador de próton e a base é um receptor de próton.” Esta teoria foi 
desenvolvida por 
A) Lewis.  B) Sabatier.   C) Arrenhenius.  D) Bronsted-Lowry.  
 
48 
“Têm sido descobertas grandes propriedades para o betacaroteno nas pesquisas das quais é alvo. 
Sabe-se hoje que ele é um antioxidante, beneficia a visão noturna, aumenta a imunidade, dá 
elasticidade à pele e fortalecimento às unhas, além de atuar no metabolismo de gordura.” Ao 
colocarmos um pedaço de cenoura imerso no óleo de cozinha, este adquire coloração alaranjada. O 
mesmo não acontece quando colocado em água. 

 
Acerca da estrutura do betacaroteno, este fato ocorre porque 
A) o betacaroteno é um hidrocarboneto e é polar. O óleo também é polar, sendo um bom solvente de 

betacaroteno. 
B) o betacaroteno é um hidrocarboneto e é apolar. O óleo é polar, sendo um bom solvente de 

betacaroteno. 
C) o betacaroteno é um hidrocarboneto e é apolar. O óleo também é apolar, sendo um bom solvente de 

betacaroteno. 
D) o betacaroteno é um hidrocarboneto e é polar. O óleo é apolar, sendo um bom solvente de 

betacaroteno. 
 
49 
Um indivíduo querendo evitar uma gripe ingere um comprimido de ácido ascórbico (vitamina C), 
C6H8O6. Sabe-se que o comprimido pesa 3,52 g dissolvido em 100 ml de água. Calcule o pH dessa 
solução, estando ela 5% ionizada. 
A) 0,2   B) 1    C) 2    D) 3 
 
50 
Submetendo o cloreto de cálcio (CaCl2) a uma eletrólise ígnea com uma corrente elétrica de 
intensidade igual a 20 ampères que atravessa uma cuba eletrolítica durante 1/4 da hora, o volume 
do gás cloro obtido é igual a 
A) 1,1 L.  B) 2,1 L.   C) 22,4 L.   D) 44,8 L. 
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“Não é apenas na medicina que a radioatividade encontra aplicações práticas. Ela pode ser 
utilizada também para esterilizar alimentos em geral, detectar vazamentos em tubulações, analisar 
a espessura de chapas e estudar o mecanismo de reações químicas e bioquímicas”. São dadas três 
reações nucleares: 
I. Iodo 13052Te + 

1
0 n → 13153 I + X 

 

II. Fósforo 3517 Cl + 
1
0 n → 3215P + Y 

 
             32

15P → 3216S  + Z 
 

III. Tecnésio 9943 Tc → 99 43Tc  + Q 
 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os significados de X, Y, Z e Q nas reações I, 
II e III. 
A) α, β, α, γ.  B) α, β, α, α.   C) β, α, β, β.   D) β, α, β, γ. 

 
52 
O aspartamo ou aspartame é um aditivo alimentar utilizado para substituir o açúcar comum, criado em 
1965 pela empresa americana G.D. Searle & Company e comprada, posteriormente, pela Monsanto. Ele tem 
maior poder de adoçar (cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose) e é menos denso. O aspartamo, 
geralmente, é vendido junto com outros produtos. É o adoçante mais utilizado em bebidas. Sobre o 
aspartame, pode-se afirmar que possui 

A) massa molecular 292. 
B) um carbono quiral. 
C) um isômero meso. 
D) dois carbonos assimétricos. 

 
 
53 
Em dois recipientes ligados por uma válvula, foram colocados dois gases à temperatura de 25ºC. 
Em um dos recipientes foram colocados 3 L de gás oxigênio (O2) a uma pressão de 1 atm, no outro 
recipiente 1 L de gás Hélio (He) e 2 atm de pressão. Abrindo a válvula, os dois gases se misturam. 
Sabendo-se que a temperatura permanece a mesma, a pressão parcial do oxigênio é de, 
aproximadamente, 
A) 1,25 atm.  B) 0,597 atm.   C) 0,12 atm.   D) 0,081 atm. 

 
54 
Em lagos, onde incide muita luz, o pH é muito alto. Isso se deve ao fato de haver muita atividade 
fotossintética do fitoplâncton, o que acarreta 
A) liberação de CO2 e diminuição de pH.  
B) consumo de CO2 e diminuição de pH. 
C) liberação de CO2 e aumento de pH. 
D) consumo de CO2 e aumento de pH. 
 
55 
Acebutulol é um fármaco utilizado pela medicina como antiarrítmico e anti-hipertensivo. Em sua 
fórmula podem ser encontrados 

A) amina e fenol. 
B) amida e ester. 
C) álcool e fenol. 
D) álcool e cetona. 
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56 
O iodo-131, utilizado em Medicina Nuclear para exames de tireoide possui a meia-vida de oito dias. 
Isso significa que, decorridos 8 dias, a atividade ingerida pelo paciente será reduzida a metade. 
Passados mais 8 dias, cairá a metade desse valor, ou seja, 1/4 da atividade inicial e assim 
sucessivamente. Após 80 dias, o iodo-131 estará cerca de 
A) 10 vezes menor. 
B) 100 vezes menor. 
C) 1.000 vezes menor. 
D) 10.000 vezes menor. 
 
57 
“O ar que expiramos contém um pouco de gás carbônico. Se assoprarmos, com o auxílio de um 
canudinho, dentro de uma solução de hidróxido de cálcio, ocorrerá uma reação entre a base e o 
óxido gás carbônico, produzindo um sólido branco insolúvel, o sal carbonato de cálcio. O efeito 
visual será o aparecimento de uma turvação branca dentro da solução.” Qual será a fórmula 
correta da base, do óxido e do sal citados no texto? 
A) CaOH, CO2 e CaCO3. 
B) Ca(OH)2, CO2 e CaCO3. 
C) CaOH, CO e CaCO3. 
D) Ca(OH)2, CO2 e Ca2CO3. 
 
58 
Sabe-se que a concentração de uma solução aquosa de cloreto de magnésio (MgCl2) é 70g/1000g, 
fervendo a uma temperatura de 100,76ºC e com a constante ebuliométrica molal da água igual a 
0,52ºC. Qual o grau de ionização desta solução? 
A) 2.   B) 1.    C) 0,7.    D) 0,5. 

 
59 
Por descuido de um funcionário foram encontrados dois sólidos brancos sem rótulo na bancada de 
um depósito de laboratório. Trata-se do nitrato de amônio (NH4NO3) e do carbonato de sódio 
(Na2CO3), substâncias usadas em indústrias de fertilizantes. Assinale a informação que deve ser 
considerada para identificar corretamente essas substâncias: 
A) Propriedades organolépticas e o conhecimento de que o sódio (Na) é um metal alcalino. 
B) Propriedades químicas como a informação de que o vinagre é uma solução a 5% de ácido acético 

(H3CCOOH). 
C) Propriedades organolépticas e propriedades químicas que o levaram a concluir que carbonatos reagem 

com ácido produzindo efervescência. 
D) Propriedades organolépticas como o sabor ou o cheiro desses sais. 
 
60 
“Atualmente, a administração de carbonato de Lítio (Li2CO3), controlada por médicos 
especializados, tem sido a forma mais segura para o tratamento de alguns tipos de psicose. 
Aparentemente, o Lítio interfere em mecanismos biológicos nos quais o íon magnésio estaria 
envolvido, mas sua função específica no cérebro ainda é desconhecida. Excesso de Lítio no 
organismo pode levar à parada cardíaca e, consequentemente, à morte do paciente.”  

(Química, Coleção Base, Tito e Canto, pág. 48) 
 

Assinale a sequência de elementos que possuem propriedades químicas semelhantes às do Lítio: 
A) Sódio, césio e frâncio. 
B) Carbono, nitrogênio e neônio. 
C) Berílio, magnésio e rádio. 
D) Césio, berílio e boro. 
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